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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Plats och tid Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal, torsdagen den 29 november 2018, kl. 
15.00 – 19.05 

 
Beslutande Matheus Enholm (SD) 

Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande 
Christoffer Wallin (SD) 
Pontus Reuterbratt (SD) 
Christer Börjesson (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Mathias Johansson (SD) 
Marko Pasanen (SD) 
Bo Ericson (SD) 
Henrik Palm (M) för Ann-Sofie Alm (M) 
Jan Hognert (M) 
Ausra Karlsson (M) 
Linda Wighed (M) för Robin Karlsson Dahlgren (M) 
Martin Svenberg Rödin (M) 
Ulla Gustafsson (M) 
Johnny Ernflykt (M) 
Göran Nyberg (L) 
Karin Blomstrand (L) 
 
 
 
 

Liza Kettil (S) 
Jenny Jansson (S) för Rolf Berg (S) 
Maria Sundell (S) 
Per-Arne Brink (S) 
Håkan Bergqvist (S) för Regina Johansson (S) 
Caritha Jacobsson (S) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Leif Karlsson (S) 
Christer Nilsson (C) §§ 89-92 
Helena Hansson (C) för Christer Nilsson (C)  
§§ 93-123 
Karl-Anders Andersson (C) 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Carina Thorstensson (C) 
Fredrik Olsson (KD) 
Rolf Jacobsson (KD) 
Tiina Hemberg (V) för Malin Svedjenäs (V)  
§§ 89-92 
Malin Svedjenäs (V) §§ 93-123 
Ove Göransson (V) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 

   
Ej tjänst-
görande 
ersättare 

Linn Hermansson (SD), Maria Pasanen (SD), Anna Höglind (L), Johan Magnusson (L), 
Yvonne Martinsson (S), Lovisa Svensson (C), Ayman Shehadeh (MP) 

   
Övriga 
deltagare 

Lars-Erik Hansson, ekonomichef 
Håkan Sundberg, kommunchef 
Linda Ökvist, sekreterare 

   
Utses att 
justera 

Mathias Johansson (SD) och Jenny Jansson (S) 

  
Justeringens 
tid och plats 

2018-12-04, kl. 16.00, Kommunhuset Forum 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 89-123 

 Linda Ökvist   
Ordförande 
 

   

 Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande  
Justerande 
 

   

 Mathias Johansson (SD)  Jenny Jansson (S) 
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§ 89   Dnr: KS 2018-397 
   Dnr: KS 2018-396 
 
Återtagande av motioner 
 
Sammanfattning 
 
Rolf Jacobsson (KD) meddelade 2018-10-29 att han önskade återta nedan 
listade motioner: 
Motion om opinionsundersökning gällande framtida äldreboenden i Munkedals 
kommun, inkommen 2018-08-27, dnr KS 2018-397. 
Motion om fria resor med kollektivtrafiken inom kommunen för skolelever och 
pensionärer, inkommen 2018-08-27, dnr KS 2018-396. 
 
Båda motionerna anmäldes till kommunfullmäktige 2018-09-27, § 72 och 
kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motion från Kristdemokraterna i 
Munkedal om opinionsundersökning gällande framtida äldreboenden i 
Munkedals kommun samt motion om fria resor med kollektivtrafiken inom 
kommunen för skolelever och pensionärer. 

 
 
Expedieras 
Kristdemokraterna i Munkedal 
Akten 
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§ 90    Dnr: KS 2017-448 
 
Skattesats 2019 
 
Sammanfattning 
 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 156. Kommunstyrelsen 2018-
09-12, § 171. Kommunfullmäktige 2018-09-27, § 77. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

 
Yrkande 
 
Jan Hognert (M), Ove Göransson (V), Hans-Joachim Isenheim (MP) och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

 
 
Expedieras 
Ekonomichef 
Controller 
Kommundirektör 
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§ 91   Dnr: KS 2017-5 
 
Budget 2019 plan 2020-2021 för revisionen 
 
Sammanfattning 
 
Enligt KL kap 11 8 § ska förslag till budget för revisorernas verksamhet 
upprättas av fullmäktiges presidium före oktober månads utgång. 
 
Revisorernas förslag till budgetram för år 2019 är oförändrad. 
 
 
År  2018 2019 2020 2021 
Revisionens ram, 
mnkr   0,741 0,741 0,741 0,741,0 

 
Beredning 
 
Anteckning från kommunfullmäktiges presidium 2018-11-14, med förslag till 
beslut. 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2019, med plan för 2020-2021 

 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på presidiets förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för 
2019, med plan för 2020-2021 

 
 
Expedieras 
Ekonomichef 
Controller 
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§ 92    Dnr: KS 2017-448 
 
Mål och resursplan Budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Förutsättningar 2019 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.  
 
Finansiellt resultatmål   
År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).  
Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr) 
År 2019: Amortering 4,3 mnkr 
 
Investeringsmål:  
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den 
vara oförändrad. 
 
Skatteintäkter 
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar 
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar 
utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils 
skatteprognos visade en förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen 
och LSS utjämningens preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1 
mnkr. Förutom den generella statsbidragets ökning för kommunen har man under 
2019 budgeterat upp invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190 
invånare. Vilket förstärker budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en 
procentuell ökning med 5,1 % av skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av 
förstärkningen av budgeten budgeteras till kommunens volymbudget då fler 
invånare budgeteras upp och det kommer krävas mer resurser främst inom skolan 
som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0 mnkr finansierar det nya 
förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån kommunstyrelsens 
uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska förutsättningarna 2019 och 
för en ekonomi i balans. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag 
för budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god 
ekonomisk hushållning.  
 
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av 
skatter och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 92 
 
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.  
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är kommunfullmäktiges finansiella 
mål, VA till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning, 
utfördelning av volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF 
förfogandepost. Totalt har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta 
skatte -och bidragsintäkten.  
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget 
enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020–2021 kommer det krävas 
ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4 
mnkr.   
 
Ramar till nämnderna 
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men Mål -och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där 
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya 
nämnderna. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära 
ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2019 i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 att återremittera samtliga nämnders 
budgetar. 
 
Välfärdsnämndens budget återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag 
att: 
 
- utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till 
kommunstyrelsen i september, 
 
- se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den 
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen, 
 
- se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget återremitterades för att invänta 
skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.  
 
Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
och jävsnämndens budgetar återremitterades för eventuella konsekvenser av 
ovanstående. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 92 
 
Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till 
volymförändringar inom barn- och utbildning samt äldreomsorg samt 
kompensation för politisk organisation samt förslag till utökning till 
välfärdsnämnden med 6,0 mnkr. Utöver kommer nämnderna kompenseras för 
löneökningar och kapitalkostnad när förhandling och aktivering sker.  
 
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med 
att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 
2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt 
årsbokslutet för sektorn. 
 
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar 
som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma 
kostnadsnivå som gäller för jämförbara under nästkommande planår 2020–
2024. I samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka 
förändringar som planeras göras och hur uppföljningen ska ske. 
 
Lönenämnden avslutas 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27 § 55 om avtalssamverkan för 
Lönenämnd och IT nämnd. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden 
upphör 2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr 
kommer att flyttas till kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger. 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019 
uppgår till 132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften 
påbörjan av äldreboende samt Centrumskolan. Det innebär att målet med 
självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för 
budgetperioden.  
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017–2019. Varje 
nämnd har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och 
indikatorer för perioden 2019. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Mål och 
resursplan, Budget 2016, Plan 2020–2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-08-29, § 157. Kommunstyrelsen 2018-09-12 § 172. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-10-22, § 195. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 218. 
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Forts § 92 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ram till kultur och fritidsnämnden utifrån 

kommunstyrelsens beslut om kulturskola 2018-09-12, § 161, med 650 tkr, 
centralt finansierade via finansverksamheten. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2019, 
med plan för 2020-2021.Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram 
med 6,0 mnkr för att nämnden ska ha rimliga förutsättningar att ha 
budgetbalans år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchef. 
Finansieringen av utökningen sker genom den förbättrade skatteprognosen i 
april. Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta 
arbetet med att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den 
ekonomiska obalansen 2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. 
Genomförda verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för 
augusti samt årsbokslutet för sektorn. 
 

  Budget Budget Plan Plan  Föränd. 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 2019* 

Kommunstyrelsen  49,5 53,0 53,5 53,5 3,4 

Samhällsbyggnadsnämnd  101,2 103,5 103,5 103,5 2,4 

Barn- och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 -9,5 
Kultur -och fritidsnämnd  0 14,8 14,8 14,8 14,7 
Välfärdsnämnden 224,4 230,5 230 230 6,1 

Byggnadsnämnd 2,4 0 0 0 -2,4 

Jävsnämnd 0 0,06 0,06 0,06 0,06 

Lönenämnd 2,5 0 0 0 -2,5 

Kommunfullmäktige 0,9 1,2 1,2 1,2 0,3 

Revisionen 0,7 0,7 0,7 0,7 0 

Överförmyndarnämnden 1 1,1 1 1 0,15 

Valnämnden 0,4 0,1 0 0 -0,3 
Summa nämnder 600,4 612,9 612,8 612,8 12,5 

 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 6,1 mnkr och 
resterande 6,0 mnkr för utökning till välfärdsnämnden utifrån den senaste 
förbättrade skatteprognosen i april.   

 
4. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2019 till 

132,1 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2019 på 98 mnkr. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, 

dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
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Forts § 92 
 
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän budgetram till 11,0 mnkr år 2019. 
 
8. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det finansiella effektiviseringsmålet 

utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-16 §100: 
”Verksamhetens nettokostnad för individ- och familjeomsorgen ska minska 
och ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”  

 
9. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att individ- 

och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med 
liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.  
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att omfördelningsbeslutet som togs i samband 
med resursfördelning inom äldreomsorgen för att närma sig snittkostnaderna 
tas bort utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-
16 §100 

 
11. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka 

verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader 
ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 
2020-2024.  

 
12. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar fram förslag på en ny 

resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nuvarande resursfördelningsmodell 
inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man har inte är optimal. Nytt förslag 
till resursfördelning ska presenteras till november 2018. 

 
Yrkande 
 
Rolf Jacobsson (KD): Ändringsyrkande gällande punkt 2, andra meningen till: 
Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 6,0 mnkr för att minska 
arbetstiden för kommunens vårdpersonal, dvs sjuksköterskor, undersköterskor 
och vårdbiträden med 2 timmar per vecka. Från och med 2019-01-01 öka 
lönerna för kommunens vårdpersonal, dvs sjuksköterskor, undersköterskor och 
vårdbiträden med 5 %. Finansieringen av utökningen sker genom den 
förbättrade skatteprognosen i april och vid behov av besparingar inom individ- 
och familjeomsorgen. 
Ändringsyrkande gällande punkt 9 till: Kommunfullmäktige beslutar att 
målsättningen är att individ- och familjeomsorgens nettokostnadsavvikelse i 
mnkr snarast ska vara i nivå med liknande kommuner inom individ- och 
familjeomsorg. 
 
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Per-Arne Brink (S), 
Karl-Anders Andersson (C) och Karin Blomstrand (L): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Tiina Hemberg (V): Gruppen för Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 92 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag gällande punkterna 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12 och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag gällande punkt 2 
och Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag gällande punkt 9 
och Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka ram till kultur och fritidsnämnden 
utifrån kommunstyrelsens beslut om kulturskola 2018-09-12, § 161, med 650 
tkr, centralt finansierade via finansverksamheten. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2019, 
med plan för 2020-2021.Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram 
med 6,0 mnkr för att nämnden ska ha rimliga förutsättningar att ha 
budgetbalans år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchef. 
Finansieringen av utökningen sker genom den förbättrade skatteprognosen i 
april. Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta 
arbetet med att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den 
ekonomiska obalansen 2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. 
Genomförda verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för 
augusti samt årsbokslutet för sektorn. 
 

  Budget Budget Plan Plan  Föränd. 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 2019* 

Kommunstyrelsen  49,5 53,0 53,5 53,5 3,4 

Samhällsbyggnadsnämnd  101,2 103,5 103,5 103,5 2,4 

Barn- och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 -9,5 
Kultur -och fritidsnämnd  0 14,8 14,8 14,8 14,7 
Välfärdsnämnden 224,4 230,5 230 230 6,1 

Byggnadsnämnd 2,4 0 0 0 -2,4 

Jävsnämnd 0 0,06 0,06 0,06 0,06 

Lönenämnd 2,5 0 0 0 -2,5 

Kommunfullmäktige 0,9 1,2 1,2 1,2 0,3 

Revisionen 0,7 0,7 0,7 0,7 0 

Överförmyndarnämnden 1 1,1 1 1 0,15 

Valnämnden 0,4 0,1 0 0 -0,3 
Summa nämnder 600,4 612,9 612,8 612,8 12,5 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 92 
 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 6,1 mnkr och 

resterande 6,0 mnkr för utökning till välfärdsnämnden utifrån den senaste 
förbättrade skatteprognosen i april.   
 

4. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2019 till 
132,1 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2019 på 98 mnkr. 
 

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, 
dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 
 

7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän budgetram till 11,0 mnkr år 2019. 
 

8. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det finansiella effektiviseringsmålet 
utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-16 §100: 
”Verksamhetens nettokostnad för individ- och familjeomsorgen ska minska 
och ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”  
 

9. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att individ- 
och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med 
liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.  
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att omfördelningsbeslutet som togs i samband 
med resursfördelning inom äldreomsorgen för att närma sig snittkostnaderna 
tas bort utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-
16 §100 
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens 
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara 
kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras 
inom under åren 2020-2024.  
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar fram förslag på en ny 
resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nuvarande 
resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man har 
inte är optimal. Nytt förslag till resursfördelning ska presenteras till november 
2018. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 92 
 

Reservation 
Rolf Jacobsson (KD) gällande punkt 2 och 9. 

 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 93    Dnr: KS 2018-408 
 
Ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Väst 
 
Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av 
styrelsen 2018-03-16. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att 
de bedömer att styrelsen i Samordningsförbundet i Väst har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  
 
Revisorerna bedömer också att räkenskaperna i att väsentlighet är rättvisande 
och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen 
om kommunal redovisning och god redovisningssed. De bedömer även att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 
verksamhetsmål som är uppställda. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 
 
Förbundet redovisar ett resultat på 0,9 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse 
på 2,5 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är att nya insatser inte genomförts på grund 
av lokalbrist.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-31. 
Samordningsförbundets styrelseprotokoll 2018-03-16. Revisionsberättelse. 
Årsredovisning 2017 inklusive bilagor. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 214. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst 

 
 Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2017 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 
Samordningsförbundet Väst 

 
 Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2017 
 
Expedieras 
Samordningsförbundet Väst, Ekonomienheten  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

14(62) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-29 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 94    Dnr: 2018-496 
 
Brukningsavgift 2019 – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Munkedal Vatten AB:s styrelse har 2018-10-16 § 9 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 3 %. 
 
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar, där köp av 
tjänster, avskrivningar, slam och el står för de stora delarna. 
 
Den extra höjning (tillfällig) som gjordes 2016 på 3,8% ”återställdes” 2018 då 
taxan förblev oförändrad jämfört med 2017. 
 
Den årliga avgiften består av en fast del och en rörlig (m3-avgift).  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19. Protokoll 
från styrelsemöte 2018-10-16. Munkedal Vatten AB Budget 2019, plan 2020-
2021. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 210. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2019-01-01 

 
Yrkande 
 
Ove Göransson (V) och Christoffer Wallin (SD): Kommunfullmäktige beslutar att 
brukningsavgiften för kommunalt VA ska vara oförändrat. 
 
Per-Arne Brink (S), Hans-Joachim Isenheim (MP) och Jan Hognert (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ove Göransson 
(V) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Ove 
Göransson (V) med fleras yrkande. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst:  Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Enligt Ove Göransson (V) med fleras yrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 94 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 24 
Nej-röster 11 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2019-01-01 

 
Reservation 
 
V-gruppen och SD-gruppen 
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB 
Akten  



Omröstningslista § 94 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  X  

Christoffer Wallin (SD)  X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X  

Christer Börjesson (SD)  X  

Tony Hansson (SD)  X  

Mathias Johansson (SD)  X  

Marko Pasanen (SD)  X  

Bo Ericson (SD)  X  

Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M) X   

Jan Hognert (M) X   

Ausra Karlsson (M) X   

Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M) X   

Martin Svenberg Rödin (M) X   

Ulla Gustafsson (M) X   

Johnny Ernflykt (M) X   

Göran Nyberg (L) X   

Karin Blomstrand (L) X   

Liza Kettil (S) X   

Rolf Berg (S) Jenny Jansson (S) X   

Maria Sundell (S) X   

Per-Arne Brink (S) X   

Regina Johansson (S) Håkan Bergqvist (S) X   

Caritha Jacobsson (S) X   

Pia Hässlebräcke (S) X   

Leif Karlsson (S) X   

Christer Nilsson (C) Helena Hansson (C) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Lars-Göran Sunesson (C) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Fredrik Olsson (KD) X   

Rolf Jacobsson (KD) X   

Malin Svedjenäs (V)  X  

Ove Göransson (V)  X  

Hans-Joachim Isenheim (MP) X   

Heikki Klaavuniemi (SD)  X  

Resultat 24 11  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 95    Dnr: KS 2018-491 
 
Anläggningsavgift 2019 – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Munkedal Vatten AB:s styrelse har 2018-10-16 § 8 beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att höja anläggningsavgiften med 3 %. 
 
Förslaget till höjning baseras på ett genomsnitt av sju olika index gällande 
anläggningsarbeten och material. Förslaget följer alltså kostnadsutvecklingen. 
Anläggningsavgifter tas endast ut från fastigheter som ansluts till det 
kommunala VA-nätet. Avgiften är av engångskaraktär.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19. Protokoll 
från styrelsemöte 2018-10-16. Munkedal Vatten AB Budget 2019, plan 2020-
2021. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 211. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2019-01-01 

 
Yrkande 
 
Christoffer Wallin (SD) och Ove Göransson (V): Kommunfullmäktige beslutar att 
anläggningsavgiften för kommunalt VA ska vara oförändrat. 
 
Per-Arne Brink (S), Fredrik Olsson (KD), Hans-Joachim Isenheim (MP) och Jan 
Hognert (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Christoffer 
Wallin (SD) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Christoffer Wallin (SD) med fleras yrkande. 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst:  Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Enligt Christoffer Wallin (SD) med fleras yrkande 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 24 
Nej-röster 11 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 95 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgiften för kommunalt VA 
höjs med 3% från och med 2019-01-01 

 
Reservation 
 
V-gruppen och SD-gruppen 
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB 
Akten  



Omröstningslista § 95 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  X  

Christoffer Wallin (SD)  X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X  

Christer Börjesson (SD)  X  

Tony Hansson (SD)  X  

Mathias Johansson (SD)  X  

Marko Pasanen (SD)  X  

Bo Ericson (SD)  X  

Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M) X   

Jan Hognert (M) X   

Ausra Karlsson (M) X   

Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M) X   

Martin Svenberg Rödin (M) X   

Ulla Gustafsson (M) X   

Johnny Ernflykt (M) X   

Göran Nyberg (L) X   

Karin Blomstrand (L) X   

Liza Kettil (S) X   

Rolf Berg (S) Jenny Jansson (S) X   

Maria Sundell (S) X   

Per-Arne Brink (S) X   

Regina Johansson (S) Håkan Bergqvist (S) X   

Caritha Jacobsson (S) X   

Pia Hässlebräcke (S) X   

Leif Karlsson (S) X   

Christer Nilsson (C) Helena Hansson (C) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Lars-Göran Sunesson (C) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Fredrik Olsson (KD) X   

Rolf Jacobsson (KD) X   

Malin Svedjenäs (V)  X  

Ove Göransson (V)  X  

Hans-Joachim Isenheim (MP) X   

Heikki Klaavuniemi (SD)  X  

Resultat 24 11  
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§ 96    Dnr: KS 2018-490 
 
Investeringsbudget för Munkedal Vatten AB – Budget 2019, plan 2020-
2021 
 
Sammanfattning 
 
Munkedal Vatten AB har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget för de 
kommande tre åren. Förslaget omfattar såväl reinvesteringar i verk och nät som 
nyanläggningar av ledningar och pumpstationer. Bruttoinvesteringarna uppgår 
till drygt 100 mnkr för perioden. 
 
Investeringarna finansieras delvis av anläggningsavgifter och/eller 
brukningsavgifter samt delvis av kommunbidrag.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19. Protokoll 
från styrelsemöte 2018-10-16. Munkedal Vatten AB Budget 2019, plan 2020-
2021. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 212. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 
för Munkedal Vatten AB. 

 
Yrkande 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Per-Arne Brink (S) och Jan Hognert (M): Bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ove Göransson (V): Avslag. 
 
Karin Blomstrand (L): Liberalerna deltar inte i beslutet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Ove Göranssons 
(V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget 2019, plan 2020-2021 
för Munkedal Vatten AB. 

 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB 
Akten  
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§ 97    Dnr: KS 2018-491 
 
Taxeföreskrifter för Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Munkedal Vatten AB har tagit fram ett förslag till nya taxeföreskrifter för 
kommunal va-verksamhet inom Munkedals kommun. 
 
Justeringen är föranledd av behov av tydliggörande, förändringar i 
prövningsinstans samt anpassningar till Svenskt Vattens basförslag. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-19. Protokoll 
från styrelsemöte 2018-10-16. Förslag till VA-taxa för Munkedals kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 213. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 
2019-01-01 

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

 Kommunfullmäktige antar förslag till taxeföreskrifter att gälla fr o med 
2019-01-01 

 
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 98    Dnr: KS 2018-254 
 
Delårsrapport augusti 2018 för Munkedals kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 0,2 mnkr för perioden januari-
augusti 2018. Helårsprognosen för kommunen 2018 uppgår till 10,2 mnkr vilket 
är 2,7 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 12,9 mnkr.  

Drift 
Nämnderna redovisar ett underskott mot budget på -21,3 mnkr för perioden 
januari-augusti. För helåret är prognosen -21,2 mnkr. Kommunstyrelsen 
prognostiserar ett underskott på -21,7 mnkr varav sektor omsorg svarar för -
21,3 mnkr. 
Skatteprognosen för 2018 är positiv och visar på ett överskott på 2,8 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 10,3 mnkr. Dessa poster 
består bland annat av anslag till kommunfullmäktiges förfogande, överskott på 
kapitalkostnader samt överskott på reavinst. 
Balansräkningen har förbättrats under året genom att omslutningen har minskat 
och det egna kapitalet förstärkts.  
 
Investeringar 
Under perioden januari-augusti har det investerats för 16,1 mnkr. Kommunens 
totala investeringsutgifter beräknas uppgå till 33,3 mnkr för hela 2018 vilket är 
betydligt lägre än budget som uppgår till 103,8 mnkr inklusive överföring från 
föregående års budget. En av orsakerna till budgetavvikelsen är att 
investeringen på Centrumskolan som uppgår till ca 40 mnkr förskjuts till 2019. 
 
Måluppfyllelse 
De finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda och 
kommunstyrelsen gör därför bedömningen, att god ekonomisk hushållning 
uppnåtts trots att en del av verksamhetsmålen visar på en lägre måluppfyllelse. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts. § 98 
 
Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse 

(Belopp i mnkr) 2017 2018 2018 2018 

Nämnd/Verksamhet         

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd        

och överförmyndarnämnd -2,4 -3,0 -3,0 0,0 

Kommunstyrelsen -599,4 -625,0 -603,3 -21,7 
varav      
 - Kommunledningskontor -43,3 -46,4 -50,0 3,6 
 - Sektor Samhällsbyggnad -93,9 -102,0 -101,8 -0,2 
 - Sektor Barn & Utbildning -211,1 -227,8 -224,0 -3,8 
 - Sektor Omsorg -251,1 -248,8 -227,5 -21,3 

Byggnadsnämnden -1,3 -1,9 -2,4 0,5 

Lönenämnden -2,5 -2,6 -2,6 0,0 

Summa nämndverksamhet -605,6 -632,5 -611,3 -21,2 

Gemensamma kostnader och intäkter 21,2 -4,9 -15,2 10,3 
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 21,2 -4,9 -15,2 10,3 

Summa verksamhetens nettokostnad -584,4 -637,4 -626,5 - 

Skatteintäkter 462,7 474,9 473,3 1,6 

Kommunal utjämning och generella 
statsbidrag 173,9 173,6 172,4 1,2 

Finansiella intäkter 3,6 4,3 3,2 1,1 

Finansiella kostnader -5,0 -5,2 -9,5 4,3 

Summa Skatter och finansnetto 635,2 647,6 639,4 8,2 

Jämförelsestörande post       

Årets resultat 50,8 10,2 12,9 -2,7 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-05. 
Delårsbokslut augusti 2018 Munkedals kommun. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-10-22, § 194. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 217. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-augusti 2018. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad delårsrapport 
omfattande perioden januari-augusti 2018. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 98 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 99    Dnr: KS 2018-434 
 
Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Administrativa enheten har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag till 
sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2019. Hänsyn har tagits till 
kommunens budgetprocess. 
 
I förslaget till sammanträdesplan för 2019 ligger fullmäktiges sammanträden på 
måndagar. Anledningen till att mötesdagarna har ändrats från torsdagar till 
måndagar är att det i fullmäktige finns två riksdagsledamöter. Förvaltningen har 
uppfattat ett politiskt samtycke till att möjliggöra för dessa två att delta på 
fullmäktiges sammanträden. 
 
Föreslagna sammanträdesdagar för fullmäktige är: 
 
Måndagen den 25 februari, kl. 17.00 
Måndagen den 25 mars, kl. 17.00 
Måndagen den 29 april, kl. 17.00 
Måndagen den 27 maj, kl. 17.00 
Måndagen den 24 juni, kl. 17.00 
Måndagen den 23 september, kl. 17.00 
Måndagen den 28 oktober, kl. 17.00 
Måndagen den 25 november, kl. 17.00 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-05. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-10-22, § 211. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 235. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige ska förläggas på torsdagen efter föreslagna 
måndagar, förutom mötet den 27 maj 2019 som läggs den 4 juni. 

 
Yrkande 
 
Pontus Reuterbratt (SD): Avslag till kommunstyrelsens förslag samt bifall till 
förvaltningens förslag med ändringen att sammanträdet den 27 maj flyttas till 
den 3 juni. 
 
Jan Hognert (M): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Ove Göransson (V), Liza Kettil (S) och Rolf 
Jacobsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Forts § 99 
 
Omröstning 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst:  Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst: Bifall Pontus Reuterbratts (SD) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: 17 
Nej-röster 18 
 
Omröstningslista bifogas paragrafen. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2019 förläggs enligt följande: 

Måndagen den 25 februari, kl. 17.00 
Måndagen den 25 mars, kl. 17.00 
Måndagen den 29 april, kl. 17.00 
Måndagen den 3 juni, kl. 17.00 
Måndagen den 24 juni, kl. 17.00 
Måndagen den 23 september, kl. 17.00 
Måndagen den 28 oktober, kl. 17.00 
Måndagen den 25 november, kl. 17.00 
 

Reservation 
S-gruppen 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
V-gruppen 
KD-gruppen 
 
Expedieras 
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 
Kommunsekreteraren 
 
  



Omröstningslista § 99 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  X  

Christoffer Wallin (SD)  X  

Pontus Reuterbratt (SD)  X  

Christer Börjesson (SD)  X  

Tony Hansson (SD)  X  

Mathias Johansson (SD)  X  

Marko Pasanen (SD)  X  

Bo Ericson (SD)  X  

Ann-Sofie Alm (M) Henrik Palm (M)  X  

Jan Hognert (M)  X  

Ausra Karlsson (M)  X  

Robin Karlsson Dahlgren (M) Linda Wighed (M)  X  

Martin Svenberg Rödin (M)  X  

Ulla Gustafsson (M)  X  

Johnny Ernflykt (M)  X  

Göran Nyberg (L)  X  

Karin Blomstrand (L)  X  

Liza Kettil (S) X   

Rolf Berg (S) Jenny Jansson (S) X   

Maria Sundell (S) X   

Per-Arne Brink (S) X   

Regina Johansson (S) Håkan Bergqvist (S) X   

Caritha Jacobsson (S) X   

Pia Hässlebräcke (S) X   

Leif Karlsson (S) X   

Christer Nilsson (C) Helena Hansson (C) X   

Karl-Anders Andersson (C) X   

Lars-Göran Sunesson (C) X   

Carina Thorstensson (C) X   

Fredrik Olsson (KD) X   

Rolf Jacobsson (KD) X   

Malin Svedjenäs (V) X   

Ove Göransson (V) X   

Hans-Joachim Isenheim (MP) X   

Heikki Klaavuniemi (SD)  X  

Resultat 17 18  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 100    Dnr: KS 2018-192 
 
Samverkansavtal IT 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en 
gemensam IT-nämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet 
syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation 
med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög 
kompetens och service. För att utveckla verksamheterna samverkar 
kommunerna även inom ramen för Digital Agenda.  
 
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med  
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en 
annan kommun. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med 
anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, 
innebärande att den gemensamma IT-nämnden upphör 2018-12-31, att den 
fortsatta samverkan inom IT-området sker genom avtalssamverkan från och 
med 2019-01-01, och att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom 
Lysekils kommuns förvaltningsorganisation.   
 
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 
ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan. 
 
Lysekils kommun har kommit med synpunkter och förslag till revideringar 
gällande 5 § i samverkansavtalet rörande den strategiska styrningen. 
 
Beredning 
 
Administrative chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-03. 
Avtal om gemensam IT-funktion. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, 
§ 212. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 236. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam 
IT-funktion gällande från 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principen för 
kostnadsfördelningen, med förbehåll att hittillsvarande kostnadsfördelning 
ligger kvar under 2019, i avvaktan på en ekonomisk konsekvensanalys 
samt beskrivning av styrprocessen. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 100 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam 
IT-funktion gällande från 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principen för 
kostnadsfördelningen, med förbehåll att hittillsvarande kostnadsfördelning 
ligger kvar under 2019, i avvaktan på en ekonomisk konsekvensanalys 
samt beskrivning av styrprocessen. 

 
 
Expedieras 
Kommundirektören 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 101    Dnr: KS 2018-193 
 
Samverkansavtal lön 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en 
gemensam Lönenämnd med tillhörande förvaltningsorganisation. Samgåendet 
syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig organisation 
med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande med hög 
kompetens och service. 
 
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med  
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en 
annan kommun. 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med 
anledning av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, 
innebärande 
 
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31,  
  
att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan 
från och med 2019-01-01, och  
  
att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns 
förvaltningsorganisation.   
 
Tidigare överenskommelse om gemensam funktion från och med 2014-01-01 
ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan. 
 
Lysekils kommun har kommit med synpunkter och förslag till revideringar 
gällande 5 § i samverkansavtalet rörande den strategiska styrningen. 
 
Beredning 
 
Administrative chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-04. 
Avtal om gemensam lönefunktion. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, 
§ 213. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 237. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam 
löne-funktion gällande från 2019-01-01. 

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

 

Forts § 101 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till avtal om gemensam 
löne-funktion gällande från 2019-01-01. 

 
Expedieras 
Kommundirektören 
Lysekils kommun, Sotenäs kommun   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 102    Dnr: KS 2018-433 
 
Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver ett reglemente för 
beredningen tas fram. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-19. Reglemente för 
kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-10-22, § 204. Kommunstyrelsen 2018-11-13 § 227. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för 
kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling”, daterad 2018-07-
09 efter ändringen att beredningen ska bestå av 8 ledamöter. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 
Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L): Beredningen ska bestå av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 
Blomstrands (L) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Karin Blomstrands (L) ändringsyrkande. 

 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för 
kommunfullmäktiges beredning för hållbar utveckling”, daterad 2018-07-
09 efter ändringen att beredningen ska bestå en representant från varje 
parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 
 
Expedieras 
Kommunsekreteraren  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 103    Dnr: KS 2018-432 
 
Reglemente för kommunfullmäktiges beredning för samhällsdialog 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i 
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nytt reglemente för 
beredningen tas fram. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-19. Reglemente för 
kommunfullmäktiges beredning för samhällsdialog. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-10-22, § 205. Kommunstyrelsen 2018-11-13 § 228. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för 
kommunfullmäktiges beredning för samhällsdialog”, daterad 2018-09-19 
efter ändringen att beredningen ska bestå av 8 ledamöter. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 

Yrkande 
 
Karin Blomstrand (L): Beredningen ska bestå av en representant från varje parti 
som finns representerat i kommunfullmäktige. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Karin 
Blomstrands (L) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Karin Blomstrands (L) ändringsyrkande. 

 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för 
kommunfullmäktiges beredning för samhällsdialog”, daterad 2018-09-19 
efter ändringen att beredningen ska bestå av en representant från varje 
parti som finns representerat i kommunfullmäktige. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 
Expedieras 
Kommunsekreteraren   
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§ 104    Dnr: KS 2018-431 
 
Revisionsreglemente 
 
Sammanfattning 
 
Enligt 12 kap 18 § kommunallagen får fullmäktige anta reglemente för 
revisionen. 
Reglementet kompletterar lagstiftningens reglering med lokala föreskrifter om 
revisionens organisation, sammankomster, förvaltning mm. Reglementet kan 
dock inte reglera eller styra själva inriktningen på granskningsarbetet. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-19. Revisionsreglemente. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 206. Kommunstyrelsen 2018-
11-13 § 229. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Revisionsreglemente”, daterad 
2018-09-19. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Revisionsreglemente”, daterad 
2018-09-19. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 
Expedieras 
Revisorerna 
Kommunsekreteraren 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 105    Dnr: KS 2018-463 
 
Revidering av reglemente för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Sammanfattning 
 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils och kommuner (SML) samarbetar inom flera 
olika områden, bland annat har kommunerna en gemensam miljönämnd. De 
samverkande kommunerna har genomfört en utvärdering under 2017 av 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Som ett resultat av utvärderingen enades SML-kommunerna om att lyfta ut två 
uppdrag ur miljönämndens ansvarområde dels ansvaret att bedriva tillsyn enligt 
lag om gaturenhållning och skyltning samt att stödja och samordna kommunens 
miljöstrategiska arbete. I Munkedals kommun ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för det första området och Kommunstyrelsen för det 
strategiska miljöarbetet. 
 
När det miljöstrategiska arbetet lyfts ut från miljönämndens reglemente kommer 
miljönämndens arbetsuppgifter bli mer renodlat myndighetsarbete. Detta 
påverkar inte miljönämndens övriga uppdrag på ett negativt sätt. Miljöenheten 
kommer fortsatt att arbeta med de nationella, regionala och kommunala 
miljömålen inom ramen för prövnings- och tillsynsarbetet. En renodling av 
miljönämndens uppgifter till att endast omfatta myndighetsutövning kan 
tydliggöra miljönämndens roll och därmed leda en positiv utveckling för 
nämnden.  
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-03. Reviderat reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-
22, § 207. Kommunstyrelsen 2018-11-13 § 230. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän att gälla från och med den 1 januari 
2019 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande reglemente för Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän upphör att gälla från och med den 31 december 
2018 

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

 

Forts § 105 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän att gälla från och med den 1 januari 
2019 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande reglemente för Miljönämnden 

i mellersta Bohuslän upphör att gälla från och med den 31 december 
2018 

 
 
 
Expedieras 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Sektorchef Samhällsbyggnad  



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sida 

34(62) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-29 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 106    Dnr: KS 2018-71 
 
Revidering av reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-17, § 97 att handläggning av 
strandskyddsärenden skulle flyttas från Miljönämnden i mellersta Bohuslän till 
Byggnadsnämnden. 
Beslutet har inte verkställts eftersom detta förutsatte ändringar i 
samarbetsavtalet mellan samverkande kommuner samt ändrat reglemente för 
Miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-03-28 § 27 Reglemente för 
Samhällsbyggnadsnämnden. I reglementet angavs inte att nämnden skulle 
ansvara för strandskydd. 
Reglementet har nu reviderats och nu anges att Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar för strandskydd och att nämnden ska besluta om dispenser från 
strandskyddsbestämmelser. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-31. Reviderat 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige 2014-12-17, § 
97. Kommunstyrelsen 2018-11-13 § 231. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad version av Reglemente 
för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-10-25. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 
2019-01-01 och tillsvidare. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad version av Reglemente 
för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-10-25. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 
2019-01-01 och tillsvidare. 

 
Expedieras 
Sektor samhällsbyggnad 
Nämndsekreteraren 
Kommunsekreteraren 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun  
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§ 107    Dnr: KS 2018-69 
 
Revidering av reglemente för Välfärdsnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige antog 2018-03-28, § 25 Reglemente för Välfärdsnämnden. 
En felaktighet gällande nämndens uppdrag och verksamhet har upptäckts och en 
revidering är behövlig. I punkten 11 anges att nämnden svarar för tillstånd och 
tillsyn av alkohol och tobak. Tillsyn och tillstånd gällande tobak görs av 
miljönämnden i mellersta Bohuslän och detta bör strykas ur välfärdsnämndens 
reglemente. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-19. Reviderat reglemente för 
Välfärdsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 208. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13 § 232. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad version av ”Reglemente 
för Välfärdsnämnden”, daterad 2018-09-19. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Välfärdsnämndens 

reglemente:  
”Inom Välfärdsnämnden ska finnas ett utskott för handläggning av 
ärenden som innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänsten 
såsom, Individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning (LSS), socialpsykiatri samt äldreomsorg.  
 
Utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare utses 
inom sig av välfärdsnämnden.  
 
Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträde. 

 
Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats 
till utskottet.” 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
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Forts § 107 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad version av ”Reglemente 
för Välfärdsnämnden”, daterad 2018-09-19. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i Välfärdsnämndens 

reglemente:  
”Inom Välfärdsnämnden ska finnas ett utskott för handläggning av 
ärenden som innefattar myndighetsutövning inom främst socialtjänsten 
såsom, Individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med 
funktionsnedsättning (LSS), socialpsykiatri samt äldreomsorg.  
 
Utskottet ska ha 5 ledamöter och 5 ersättare.  
Ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare utses 
inom sig av välfärdsnämnden.  
 
Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträde. 

 
Utskottet har att fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats 
till utskottet.” 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 

2019-01-01 och tillsvidare. 
 
 
Expedieras 
Sektorchef omsorg 
Nämndsekreteraren 
Kommunsekreteraren 
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§ 108    Dnr: KS 2018-414 
 
Revidering av ägardirektiv för Munkedals Bostäder AB 
 
Sammanfattning 
 
Ett nytt förslag till ägardirektiv har arbetats fram som ersätter tidigare direktiv 
från 2007. Det nya förslaget har anpassats till gällande lagstiftning. I övrigt har 
direktivet uppdaterats för att tillgodose de behov av insyn och styrning som finns 
ur ägarens perspektiv. Direktivet omfattar allt från bolagets syfte, målsättningar 
till uppföljning och insyn. 
 
I förslaget till ägardirektiv ska det ekonomiska resultatet användas till att vid 
behov förstärka bolagets finansiella ställning eller användas till 
utveckling/förädling av fastighetsbeståndet. Detta försvåras av att vid tidigare 
beslut om tilldelning av aktieägartillskott har Munkedals Bostäder AB ålagts att 
återbetala detta. 
Därför föreslås att tidigare beslut om krav på återbetalning av aktieägartillskott 
upphävs. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-26. Förslag till 
ägardirektiv för Munkbo AB. Gällande ägardirektiv för Munkbo AB. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 192. Kommunstyrelsen 2018-
11-13, § 215. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget till ägardirektiv för 
Munkedals Bostäder AB efter ändring under punkt 6, sista strecksatsen, 
till ”Verka för att bostadsbeståndet i Munkedals kommun består av…”. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att kraven på återbetalning enligt beslut KF 
§18 1998-04-29, §6 99-02-24, §76 99-06-04, av aktieägartillskott 
upphävs. 
 

Yrkande 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag i första stjärnsatsen. 
Ändring i andra stjärnsatsen till att Kommunfullmäktige beslutar att frågan om 
återbetalningsskyldighet av aktieägartillskottet skjuts på framtiden samt att 
Munkbo AB, fram till annat beslut fattats, inte behöver återbetala hela eller delar 
av aktieägartillskottet. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP), Karl-Anders Andersson (C), Ove Göransson (V): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Karin Blomstrand (L): Återremiss för att ta fram och diskutera vilken roll Munkbo 
AB har i förhållande till kommunen. Ett eget fristående bolag eller en del i den 
kommunala verksamheten och vilka konsekvenser som kan bli utifrån de olika 
alternativen. 
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Forts § 108 
 
Göran Nyberg (L): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande om återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i första stjärnsatsen 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i 
första stjärnsatsen. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i andra stjärnsatsen 
och Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) ändringsyrkande. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslaget till ägardirektiv för 
Munkedals Bostäder AB efter ändring under punkt 6, sista strecksatsen, 
till ”Verka för att bostadsbeståndet i Munkedals kommun består av…”. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att frågan om återbetalningsskyldighet av 
aktieägartillskottet skjuts på framtiden samt att Munkbo AB, fram till 
annat beslut fattats, inte behöver återbetala hela eller delar av 
aktieägartillskottet. 

 
Expedieras 
Munkedals Bostäder AB 
Ekonomichef 
VD Munkedals bostäder AB 
Ordförande Munkedals Bostäder AB  
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§ 109    Dnr: KS 2018-413 
 
Förnyelse av borgensförbindelse till Kommuninvest 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det 
av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB(”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
marknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvest samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Munkedals kommun 
utfärdade sin borgensförbindelse 1 september 1994 och har bekräftat densamma 
genom beslut av kommunfullmäktige den 28 oktober 2009.  Ett 
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut 
av kommunfullmäktige. 
 
Giltighetstiden för Munkedals kommun borgensåtagande kommer således inom 
kort att löpa ut. Därför behövs ett nytt besluta av kommunfullmäktige som 
bekräftar åtagandet i den borgensförbindelse som utfärdades 1 september 1994 
och bekräftades 28 oktober 2009. 
 
Borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och har 
en stor betydelse för Kommuninvests verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige föreslås därför att genom beslut bekräfta Munkedals 
kommuns åtagande enligt borgensförbindelsen. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-07. Skrivelse 
från Kommuninvest, daterad 2018-08-28. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-10-22, § 193. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 216. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse 1 september 1994 (”borgensförbindelsen”), 
vari Munkedals kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) /”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller att Kommuninvest äger företräda Munkedals 
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 
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Forts § 109 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari 
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 
det fall Kommuninvest borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att 

garantiavtalet undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari 
Munkedals ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att utse kommundirektör Håkan Sundberg 

och ekonomichef Lars-Erik Hansson att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse 1 september 1994 (”borgensförbindelsen”), 
vari Munkedals kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) /”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller att Kommuninvest äger företräda Munkedals 
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och 
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att 

regressavtalet undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari 
det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för 
det fall Kommuninvest borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals kommun bekräftar att 

garantiavtalet undertecknat av Munkedals kommun den 6 juli 2011, vari 
Munkedals ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att utse kommundirektör Håkan Sundberg 

och ekonomichef Lars-Erik Hansson att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
Expedieras 
Advokatfirman Lindahl, Örebro 
Ekonomichef, Kommundirektör  
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§ 110    Dnr: KS 2018-462 
 
Styr- och ledningssystem samt ekonomistyrningsregler för Munkedals 
kommun 
 
Sammanfattning 
 
För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten 
uppnås (enligt KL), att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten 
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring 
behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt 
arbetssätt. Ledningssystemet kan ses som ett ramverk hur styrning och 
utveckling av verksamheten. 
 
Uppdaterad modell 
Ett ledningssystem är och måste vara ett levande system som ständigt 
förbättras och utvecklas. 
 
Förvaltningen har mot bakgrund av ny politisk organisation samt att man var 
fjärde år ska se över styrdokumentet, gjort en översyn av Munkedals styr -och 
ledningssystem. Den är nu anpassad utifrån den nya politiska och 
förvaltningsorganisation som kommer att gälla från och med 2019-01-01. 
Översynen avser styrningen för kommunal verksamhet oavsett 
organisationsform. 
 
Förändringar 
Översynen har främst gjorts av den politiska organisationen och 
förvaltningsorganisationen samt dess roller. Benämningarna inom målstyrningen 
där nämndernas mål kallades resultatmål kommer framåt heta verksamhetsmål. 
Förvaltningens mål som kallades verksamhetsmål kommer framåt att heta 
verksamhetsplaner.  
 
I och med översyn av styrmodellen lyfts även uppdatering av regler för ekonomi 
-och verksamhetsstyrning upp då de har koppling till varandra. Dessa har 
uppdaterats och läggs som bilaga till kommunens styr -och ledningssystem. 
Därmed upphävs Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning 2007-01-24 § 2. 
 
Samtidigt görs en uppdatering av kommunens riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv upp. Inför ny 
mandatperiod ska de finansiella inriktningsmålen för planperioden ses över och 
beslutas för att kunna påbörja kommande budgetprocess för budget 2020 plan 
2021–2022. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-14. Munkedals 
kommuns styr- och ledningssystem. Bilaga 1 – Regler för ekonomistyrning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 196. Kommunstyrelsen 2018-
11-13, § 219. 
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Forts. § 110 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styr- och ledningssystem samt 
ekonomistyrningsregler för Munkedals kommun. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styr- och ledningssystem samt 
ekonomistyrningsregler för Munkedals kommun. 

 
Expediering 
Kommunledningsgruppen 
Revisionen  
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§ 111    Dnr: KS 2018-457 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutar om inriktningsmål för verksamhet och finans inför 
varje ny planeringsperiod.  
 
Riktlinjerna har för avsikt att ta höjd för ett mer långsiktigt perspektiv på 
kommunens ekonomiska styrning. Målformuleringarna bör utgå från vad som i 
normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till 
kommunens egna förhållanden och omständigheter. 
 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserven ligger de långsiktiga finansiella inriktningsmålen för 
planperioden 2020–2023 och fastställs av kommunfullmäktige. 
 
Förslag till finansiella inriktningsmål för kommande planeringsperiod 2020-2023 
är: 
 

1. Resultatmål  
Det genomsnittliga resultatet under planperioden, i förhållande till skatter 
och bidrag, ska lägst uppgå till 2 %. 

 
2. Investeringsmål 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar ska minst uppgå till 100 %, i 
genomsnitt under planperioden. 
 
3. Skuldsättning 
Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad.  

 
Inför varje kommande budgetår kommer finansiella resultatmål (kortsiktiga) 
fastställas av kommunfullmäktige i kommunens planeringsförutsättningar. Målen 
redovisas i kommunens mål och resursplan.   
 
I övrigt har endast redaktionella ändringar genomförts. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-08. Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 
197. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 220. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven för 
planeringsperioden 2020–2023. 
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Forts. § 111 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven för 
planeringsperioden 2020–2023. 

 
 
Expediering 
Ekonomienheten 
Kommundirektör  
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§ 112    Dnr: KS 2018-441 
 
Planeringsförutsättningar Budget 2020, plan 2021-2022 
 
Sammanfattning 
 
Inför varje budgetprocess antar kommunfullmäktige planeringsförutsättningar, 
vilka tillsammans med verksamhetens inriktningsmål skapar förutsättningar för 
att starta upp kommande budgetprocess. 
 
I planeringsförutsättningarna görs antagande om:  
 

 Finansiella resultatmål för budget 2020 
 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
 Tidsplan för budgetprocessen  

 
Årets finansiella resultatmål 
De finansiella resultatmålen för budget 2020 utgår från de finansiella 
inriktningsmålen för planeringsperioden 2020–2023. 
 
Befolkningsantagande 
Ett viktigt datum för det kommande året är den 1 november då invånarantalet 
fastställs för det nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning (budget 
2020). 
 
Antal invånare i Munkedals kommun var i augusti 2018 var 10 470 invånare. 
Prognosen för antalet invånare år 2019 är 10 505 invånare. Antagandet av 
invånare i budget 2020 förslås vara rimlig att lägga på 10 500 invånare för 
skatteberäkningen i budget 2020. 
 
Tidsplan för budgetprocess 
En tidsplan har gjorts för budgetprocessen för budget 2020 med plan 2020–
2021. Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 2019.  
 
Förslaget utgår från att kommunfullmäktige behandlar kommunens mål -och 
resursplan (MRP) budget 2020 med plan 2021-2022 i juni månad. Detta då 
nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka ekonomiska förutsättningar som 
gäller för kommande år och ge dem mer tid för internbudgetarbete och 
möjliggöra att verksamhetsförändringar kan genomföras redan före årsskiftet för 
beslutad ram 2020. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-28. 
Planeringsförutsättningar budget 2020. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
10-22, § 198. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 221. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar upprättade planeringsförutsättningar för 
budget 2020 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 112 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar upprättade planeringsförutsättningar för 
budget 2020 

 
Expedieras 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 113    Dnr: KS 2016-272 
 
Komplettering av överenskommelse om samarbete mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 
 
Sammanfattning 
 
Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens ansvar för spelmissbruk enligt socialtjänstlagen 
(2001:453),  
SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. 
  
De nya reglerna innebär att samarbete mellan kommun och landsting/region om 
personer med missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel, utvidgas till att även omfatta personer 
med spelmissbruk eller spelberoende.  
 
Denna överenskommelse föreslås kompletteras för att även omfatta personer 
med spelmissbruk enligt de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och hälso- 
och sjukvårdslagen.  
 
I Västra Götaland regleras samarbetet sedan tidigare mellan parterna i  
med giltighet 2017-04-01 – 2020-12-31. 
 
Västkoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att ställa sig bakom förslag om 
komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med 
spelmissbruk, samt att rekommendera kommunalförbunden besluta att 
rekommendera sina medlemskommuner att besluta i enlighet med förslaget. 
 
Direktionen för kommunalförbundet Fyrbodal beslutade den 20 september att 
rekommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med Västkoms 
förslag. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-08. 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 
199. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 222. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 113 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, 
kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 
januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av 
alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel 
eller dopningsmedel. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse om samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, 
kompletteras i enlighet med nya bestämmelser i HSL och SoL. Från den 1 
januari 2018 jämställs missbruk av spel om pengar med missbruk av 
alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel, läkemedel 
eller dopningsmedel. 

 
Expedieras 
Kommundirektör 
Sektorchef Barn och utbildning 
Sektorchef Omsorg,  
MAS, 
Enhetschef HSL,  
Avdelningschef IFO,  
Avdelningschef Stöd  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 114    Dnr: KS 2018-144 
 
Anmälan pågående medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska kommunstyrelsen två gånger 
per år till fullmäktige redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i november. 
 
Ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att medborgarförslaget väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-02. Förteckning över pågående 
medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 200. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 223. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som 
ej beretts färdigt. 

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

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av medborgarförslag som 
ej beretts färdigt. 

 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 115    Dnr: KS 2018-144 
 
Anmälan pågående motioner 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning § 29 ska kommunstyrelsen två gånger 
per år till fullmäktige redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i november. 
 
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 
motionen väcktes. 
 
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-02. Förteckning över pågående 
motioner. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 201. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 224. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts 
färdigt. 

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

 Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som ej beretts 
färdigt. 

 
Expedieras 
Akten   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 116    Dnr: KS 2018-477 
 
Näringslivsstrategi i Munkedals kommun 2019-2023 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivsstrategin fastställer kommunens viljeinriktning och övergripande 
förhållningssätt till näringslivsarbetet. 
 
Munkedals kommuns ambition är att genom dialog och god beredskap möta 
företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
utveckling. Att entreprenörer, företagare och företagsledare/ägare etablerar och 
utvecklar sina företag i kommunen gör hela kommunen starkare. Det genererar 
fler arbetstillfällen och därmed inflyttning till kommunen. En fortsatt 
befolkningstillväxt skapar ökade skatteintäkter vilket ger kommunen resurser för 
att utveckla vård, skola, omsorg och infrastruktur. 
 
Strategin ska också tydliggöra Munkedals kommuns insatser inom det 
näringslivspolitiska området och verka som en bas för näringslivsarbetet i 
kommunen. I tillämpliga delar tar också näringslivsstrategin rollen som 
landsbygdsstrategi, vilket även gäller strategin för turism- och besöksnäring. 
Handlingsplan utarbetas årligen där aktiviteter identifieras som i möjligaste mån 
är mätbara. Näringslivsstrategin är förankrad i näringslivsrådet. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-11. Näringslivsstrategi i Munkedals 
kommun 2019-2023. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 202. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 225. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategi för Munkedals 
kommuns för perioden 2019-2023 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategi för Munkedals 
kommun för perioden 2019-2023 

 
Expedieras 
Näringslivsutvecklaren 
Kommunledningsgruppen  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 117    Dnr: KS 2018-460 
 
Strategi för turism och besöksnäring 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med en strategi för turism- och besöksnäringen i Munkedal är att sjösätta 
ett långsiktigt arbete för att lyfta fram kommunen som en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i. Tillsammans med näringslivsstrategin flätar strategin 
samman de olika geografiska tätorterna och stödjer arbetet för en positiv 
landsbygdsutveckling. 
 
Munkedal som kommun måste ha en långsiktighet kring arbetet som synliggör 
kommunens kvaliteter och utmanar våra aktörer inom besöksnäringen. 
Utvecklingen av Munkedals kommun som en plats med hög attraktionskraft som 
besöksmål, hållbar tillväxt, stärkt folkhälsa och ökad sysselsättning säkerställs 
genom strategin. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-11. Strategi för 
turism och besöksnäring. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 203. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 226. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns strategi för 
turism- och besöksnäringen. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Munkedals kommuns strategi för 
turism- och besöksnäringen. 

 
Expedieras 
Enhetschef kultur och fritid 
Kommunledningsgruppen   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 118    Dnr: KS 2018-435 
 
Antagande av detaljplan för Möe 1:2 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-02 § 18 att omarbeta detaljplanen (1430-
P66) för Möe 1:2 m.fl. fastigheter. Syftet var att förenkla byggnation genom att 
ta bort ett antal begränsande föreskrifter i detaljplanen. 
 
Ett förslag till ändring av planen har tagits fram. Dessa innebär bl.a. att 
 

- Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas 
- Största taklutning ökar från 30 till 34 grader 
- Byggnadsarean för huvudbyggnad ökar från 170 kvm till 180 kvm 
- Byggnadsarean för komplementbyggnad ökar från 50 kvm till 70 kvm 
- Krav på att suterränghus inom vissa delområden ska uppföras tas bort 

 
Förslaget har varit ute för samråd och granskning.  
 
Beredning 
 
Byggnadsnämnden 2018-09-18, § 51. Sektorchefen och planhandläggarens 
tjänsteskrivelse 2018-09-04. Antagandehandling – Ändring av detaljplan för Möe 
1:2. Plankarta, upprättad 2018-09-19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
10-01, § 175. Kommunstyrelsen 2018-10-10, § 189. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe 
1:2 

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

 Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe 
1:2 

 
 
Expedieras 
Byggnadsnämnden 
Sektorchef samhällsbyggnad 
Planhandläggaren 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 119    Dnr: KS 2017-275 
 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar:  

 Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits 
ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den 
landstingsfinansierade öppna vården  

• Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna  

• Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.  
 
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse 
om tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket 
belopp (kap 4, § 5).  
 
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och 
sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 2018-01-01 till 2018-09-24 
med 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. Denna hantering 
har gett tid för att arbeta vidare med dialog och framtagande av förslag kring 
ekonomisk modell för betalansvar samt smärre justeringar av riktlinjen.  
 
Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun för 
inneliggande färdigbehandlade patienter, infaller om kommunen har ett 
genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en kalendermånad.  
 
En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 
kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden x Antal utskrivna personer som 
omfattas av denna överenskommelse x 7 100 kr). Genomsnittet summeras efter 
varje månad.  
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras 
särskilt.  
 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja  
2019-01-01. Förlaget innebär att under 2019 inträder en kommuns 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som 
omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 
2020-03-31 inträder en kommuns betalansvar efter 7 dagar. Under denna tid 
gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret 
på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, 
och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit 
inskriven.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 119 
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.  
 
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom 
redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika 
ut beroende på den enskildes behov.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-27. Gemensam 
riktlinje om in- och utskrivnings från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivnings från sluten hälso- och 
sjukvård. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-01, § 178. 
Kommunstyrelsen 2018-10-10, § 191. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande 
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland 
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.  
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande 
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland 
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.  
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 

 
 
Expedieras 
MAS 
Avdelningschef stöd 
Avdelningschef vård och omsorg 
Kvalitetsutvecklare 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

§ 120    Dnr: KS 2018-47 
 
Revidering av Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 73 att bifalla motion från Åsa 
Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet 
för förtroendevald. 
 
Kommunallagen (2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge 
förtroendevalda som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid, ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och 
anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen. 
 
De närmare villkoren kan bestämmas av fullmäktige och därför bör 
arbetsordning och arvodesbestämmelser revideras så att det tydligt framgår hur 
förfarandet vid ledigheter för förtroendevalda ska hanteras. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-04. Regler för arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun. Bilaga 1 till Regler för 
arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2018-10-22, § 209. Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 233. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i Regler för 
arvoden och ersättningar för förtroendevalda:  
 
Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär 
årsarvode vid föräldraledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som 
gäller arvodet för den ersatte om ledigheten uppgår till eller förväntas 
uppgå till mer än 30 dagar. 
 
Till den ledige utgår inga ersättningar från Munkedals kommun. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i bilaga 1 till 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda: 
 
Vid beräkning av arvode som avser del av kalendermånad till 
förtroendevald som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid 
föräldraledighet beräknas helårsarvodet enligt följande: 
Helårsarvodet reduceras för de dagar som är föräldraledighet och 
helårsarvodet sänks i motsvarande grad. Helårsarvodes delas på 365 
kalenderdagar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det i bilaga 1 till Regler för arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda 10 § ändras till: 
 
Justering av protokoll ersätts med 0,612 % av kommunalrådets 
månadsarvode per justeringstillfälle. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Forts § 120 
 
Yrkande 
 
Ove Göransson (V): Bifall till första och andra stjärnsatserna. Avslag till tredje 
stjärnsatsen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i första och andra 
stjärnsatsen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i tredje stjärnsatsen 
och Ove Göranssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i Regler för 
arvoden och ersättningar för förtroendevalda:  
 
Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär 
årsarvode vid föräldraledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som 
gäller arvodet för den ersatte om ledigheten uppgår till eller förväntas 
uppgå till mer än 30 dagar. 
 
Till den ledige utgår inga ersättningar från Munkedals kommun. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att införa följande bestämmelse i bilaga 1 till 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda: 
 
Vid beräkning av arvode som avser del av kalendermånad till 
förtroendevald som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid 
föräldraledighet beräknas helårsarvodet enligt följande: 
Helårsarvodet reduceras för de dagar som är föräldraledighet och 
helårsarvodet sänks i motsvarande grad. Helårsarvodes delas på 365 
kalenderdagar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det i bilaga 1 till Regler för arvoden och 

ersättningar till förtroendevalda 10 § ändras till: 
 
Justering av protokoll ersätts med 0,612 % av kommunalrådets 
månadsarvode per justeringstillfälle. 

 
 
Expedieras 
Löneenheten 
Kommunsekreterare 
Nämndsekreterare 
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§ 121    Dnr: KS 2018-67 
 
Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 73 att bifalla motion från Åsa 
Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet 
för förtroendevald. 
 
Kommunallagen (2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge 
förtroendevalda som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid, ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och 
anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen. 
 
De närmare villkoren kan bestämmas av fullmäktige och därför bör 
arbetsordning och arvodesbestämmelser revideras så att det tydligt framgår hur 
förfarandet vid ledigheter för förtroendevalda ska hanteras. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-04. Arbetsordning för 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 210. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 234. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att införa villkor för föräldraledighet för 
förtroendevalda i arbetsordning för fullmäktige enligt följande: 

 
Fullmäktige får besluta om att en sådan förtroendevald som anges i 4 kap 
2 § första stycket kommunallagen, kan få föräldraledighet med 
motsvarande villkor som gäller för anställda i kommunen. 
 
Ledighet kan inte beviljas för längre tid än ett år. 
 
Vid beviljad ledighet som ej överstiger en månad ersätter styrelsens eller 
nämndens vice ordförande den ledige och i övrigt gäller ordinarie regler 
om ersättares tjänstgöring. 
 
Vid beviljad ledighet som överstiger en månad utser fullmäktige en 
ersättare. 
 
Skulle en ledig förtroendevald avgå eller dennes uppdrag av annan 
anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag och fullmäktige ska 
förrätta fyllnadsval. 
 
Om ledighet överstigande en månad beviljats och någon ersättare inte 
direkt kan utses gäller bestämmelserna i tredje stycket. 
 
Ledigheten avser inte platsen i kommunfullmäktige. 
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Forts § 121 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att införa villkor för föräldraledighet för 
förtroendevalda i arbetsordning för fullmäktige enligt följande: 

 
Fullmäktige får besluta om att en sådan förtroendevald som anges i 4 kap 
2 § första stycket kommunallagen, kan få föräldraledighet med 
motsvarande villkor som gäller för anställda i kommunen. 
 
Ledighet kan inte beviljas för längre tid än ett år. 
 
Vid beviljad ledighet som ej överstiger en månad ersätter styrelsens eller 
nämndens vice ordförande den ledige och i övrigt gäller ordinarie regler 
om ersättares tjänstgöring. 
 
Vid beviljad ledighet som överstiger en månad utser fullmäktige en 
ersättare. 
 
Skulle en ledig förtroendevald avgå eller dennes uppdrag av annan 
anledning upphöra, upphör också ersättarens uppdrag och fullmäktige ska 
förrätta fyllnadsval. 
 
Om ledighet överstigande en månad beviljats och någon ersättare inte 
direkt kan utses gäller bestämmelserna i tredje stycket. 
 
Ledigheten avser inte platsen i kommunfullmäktige. 
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Löneenheten 
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§ 122    Dnr: KS 2018-393 
 
Svar på medborgarförslag om IT-stöd 
 
Sammanfattning 
 
John Olof Knoph har inkommit med ett medborgarförslag där han önskar att 
bibliotekets personal utbildas för att hjälpa de äldre med digitala problem. 
Kommunens äldre får i allt högre utsträckning tillgång till digitala verktyg. Detta 
samtidigt som allt mer samhällsinformation och kommunikation digitaliseras. 
 
För att kommunens äldre ska kunna ta del av detta erbjuder biblioteket i 
Munkedal rådgivning i en form som är avpassad för målgruppen. Varje vecka 
sedan 2014 erbjuds IT-café i huvudbiblioteket för de som önskar hjälp och stöd 
för att klara vardagen gällande IT. Information om dag och tider finns på 
hemsidan. 
Biblioteket ska erbjuda stöd och hjälp till kommunens invånare i frågor som rör 
digitala problem och frågor. Stödet utformas på sådant sätt att det inte 
konkurrerar med andra aktörer. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-03. 
Medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 214. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 238. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  
 

Yrkande 
 
Pontus Reuterbratt (SD): Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget 
anses besvarat. 
 
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Pontus 
Reuterbratts (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Pontus Reuterbratts (SD) yrkande. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.  
 
 
Expedieras 
John Olof Knoph 
1:e bibliotekarie 
Enhetschef Kultur och fritid  
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§ 123    Dnr: KS 2017-304 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om samlad skoldag 
 
Sammanfattning 
 
Motionären Ann-Sofie Alm för Moderaterna i Munkedals kommun önskar att 
Munkedals kommun inför samlad skoldag.  
 
Kortfattat innebär det att alla barn startar samtidigt på morgonen och slutar 
samtidigt. Det ger fritidspedagogiken, musikskolan, pulshöjande aktiviteter och 
kreativ utomhusvistelse möjlighet att finnas som en naturlig del i elevens 
skoldag. 
 
Munkedals kommun har under hösten 2018 infört skolskjuts i egen regi vilket 
har medfört att nya bussbolag och rutter har trimmats in. Ny timplan, språkval, 
simundervisning för förskoleklasselever och obligatorisk förskoleklass fem dagar 
i veckan har påverkat rutterna och tider.  
 
Fr.o.m. juli 2019 kommer kravet om legitimerade fritidspedagoger. Detta är en 
stor utmaning för kommunen då det är mycket svårt att rekrytera. 
  
Barn- och utbildningssektorns budget är synnerligen ansträngd. 
 
Att införa samlad skoldag skulle innebära de fördelar motionären beskriver. 
Under rådande omständigheter innebär det tyvärr alltför stora konsekvenser att 
ändra skolskjutshanteringen, det belastar ekonomin och det blir en stor 
utmaning att anställa personal för att klara fler timmar med pedagogisk 
verksamhet under dagen.  
 
Samlad skoldag diskuterades som en åtgärd i samband med skolutredningen 
gällande att höja måluppfyllelsen, kvaliteten och likvärdigheten. De fem punkter 
som vaskades fram som förslag till åtgärder innehöll inte samlad skoldag.  
 
Möjligheterna att införa samlad skoldag kan däremot ses över i samband med 
nästa läsår 19/20. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-10-07. Motion om 
samlad skoldag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-22, § 215. 
Kommunstyrelsen 2018-11-13, § 239. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Yrkande 
 
Ove Göransson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts § 123 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Expedieras 
Ann-Sofie Alm (M) 
Sektorchef barn och utbildning 


