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KOMMUNSTYRELSEN 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 8 november 2017, kl. 09.00-15.40 
 

Beslutande Liza Kettil (S) för Åsa Karlsson (S) 
 Rolf Berg (S)  

Maria Sundell (S) 
 Jenny Jansson (S) 
 Karl-Anders Andersson (C), ordförande   

Lars-Göran Sunesson (C) 
 Carina Thorstensson (C) för Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 Ann-Sofie Alm (M)  

Ulla Gustafsson (M) för Malin Östman (M) 
Karin Blomstrand (L) för Camilla Espenkrona (M) 

 Pia Hässlebräcke (S) för Rolf Jacobsson (KD) 
Ove Göransson (V) för Håkan Berg (V) 
Heikki Klaavuniemi (SD) Närvarande under föredragning § 146-158 
Christoffer Wallin (SD) för Heikki Klaavuniemi (SD) 

 Matheus Enholm (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Regina Johansson (S) 
 

  
Utses att justera 
 

Ann-Sofie Alm (M) 

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset Forum torsdagen den 13 november, kl. 08.30 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 146-173 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Karl-Anders Andersson (C) 

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Ann-Sofie Alm (M) 

   
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ och sammanträdesdatum   Kommunstyrelsen 2017-11-08 

Protokollet anslaget under 
tiden 

  2017-11-14 – 2017-12-06 

Förvaringsplats för protokollet   Administrativa enheten 

Underskrift 

……………………………………………………… 
Linda Ökvist 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 146 
 
Information 
 
Information från Länsstyrelsen angående vattenreglering vid Torpdammen i 
Örekilsälven. 
 
Information om verksamheten på sektor samhällsbyggnad samt från 
Byggnadsnämnden. 
 
Information om verksamheten på sektor barn och utbildning. 
 
Information om verksamheten på sektor omsorg. 
 
Information från kommunchefen. 
 
Information från myndighetsutskottet. 
 
Information från Fyrbodals kommunalförbund. 
 
Information från förtroendevaldas uppdrag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen noterar informationen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 147 
 
Anmälan om händelser som föranlett att utredning startats angående 
kränkande behandling 
 
Sammanfattning 
 
Om ett barn anses ha blivit utsatt för kränkande behandling skall ansvarig rektor 
för verksamheten upprätta en anmälan till huvudmannen om att utredning 
inletts.   
 
Sektorchef för Barn och utbildning redogör muntligen om de händelser som 
föranlett att skolans rektorer startat utredning gällande kränkande behandling. 
Händelserna avser skola; 
 
1. Kungsmarksskolan, dnr KS 2017-252 
2. Hällevadsholms fritids, KS dnr 2017-428 
3. Centrumskolan, dnr KS 2017-429 
4. Centrumskolan, dnr KS 2017-430 
5. Centrumskolan, dnr KS 2017-431 
6. Centrumskolan, dnr KS 2017-432 
7. Bruksskolan, dnr KS 2017-435 
8. Centrumskolan, dnr KS 2017-450 
9. Centrumskolan, dnr KS 2017-451 
10. Kungsmarksskolan, dnr KS 2017-452  (behandlas i myndighetsutskottet 

2017-11-07) 
11. Centrumskolan, dnr KS 2017-453 
12. Centrumskolan, dnr KS 2017-454 
13. Kungsmarksskolan, dnr KS 2017-455 (behandlas i myndighetsutskottet 

2017-11-07) 
14. Hedekas Skola, dnr KS 2017-466 

Enligt gällande delegationsordning kommer redovisning av dokumentation och 
åtgärder för respektive ärende att behandlas och godkännas av 
kommunstyrelsens myndighetsutskott. 
 
Beslut 
 
* Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Beslutet expedieras till: 
Nämndsekreterare myndighetsutskottet f.v.b. till: 
Rektor Centrumskolan 
Rektor Hällevadsholms fritids 
Rektor Kungsmarksskolan 
Rektor Bruksskolan 
Rektor Hedekas skola 
Akt på respektive skola när ärendet avslutats 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 148    Dnr: KS 2016-467 
 
Samverkan kring organisation Personligt Ombud 
 
Sammanfattning 
Under hösten 2015 identifierade och föreslog socialchefsnätverket i Fyrbodals 
Kommunalförbund området personligt ombud (PO) som ett verksamhetsområde 
som kan skulle kunna utreda möjligheten för de 14 medlemskommunerna att 
samarbeta kring.  
 
Ett förslag till gemensam organisation för personligt ombud har tagits fram av en 
arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och under ledning av 
kommunalförbundets utvecklingsledare inom funktionshinderområdet.  
 
Förslaget innebär att en sammanhållen verksamhet för PO bildas under en 
värdkommun. Sammanlagt omfattar verksamheten sju PO varav en även har 
uppdraget som chef. Tjänsterna fördelas på tre placeringsorter utifrån geografisk 
spridning. Kostnaden fördelas per capita utifrån medborgare 18 år och äldre. 
Avtal som reglerar samverkan, bl a eventuell justering av kostnad, ska upprättas 
mellan värdkommun och övriga kommuner. 
 
5 april 2017 ställde sig Fyrbodals Kommunalförbund Beredningen Välfärd bakom 
arbetsgruppens förslag och skickade det vidare till direktionen för 
ställningstagande om att rekommendera kommunerna att göra detsamma. 8 juni 
2017 beslutade direktion för Fyrbodals Kommunalförbund att rekommendera 
kommunerna att ställa sig bakom förslaget med en sammanhållen organisation 
för personliga ombud med en värdkommun, sju tjänster och tre placeringsorter. 
 
Under förutsättning att nödvändiga beslut fattas, planeras den nya 
organisationen att etableras under första kvartalet 2018. För att det skall kunna 
ske måste rekrytering av chef för verksamheten påbörjas under hösten 2017. 
 
Beredning 
 
Utredning Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via värdkommun, daterat 
2017-01-18 med revidering 2017-03-10, Minnesanteckningar 
Välfärdsberedningen Fyrbodals kommunalförbund, 2017-04-05, Sektorchef 
omsorg och kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2017-10-06. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24 § 166. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom en gemensam organisation 

för personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal samt att godkänna 
Trollhättan kommun som värdkommun för verksamheten.  
 

 Kommunstyrelsen beslutar att avsätta årliga medel till en gemensam 
organisation för personligt ombud med start 2019.   

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 148 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom en gemensam organisation 

för personligt ombud i kommunerna inom Fyrbodal samt att godkänna 
Trollhättan kommun som värdkommun för verksamheten.  
 

 Kommunstyrelsen beslutar att avsätta årliga medel till en gemensam 
organisation för personligt ombud med start 2019.   

 
Expedieras 
Sektorchef 
Fyrbodals kommunalförbund 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 149    Dnr: KS 2017-376 
 
Sammanträdestider för 2018 
 
Sammanfattning 
Administrativa enheten har i samråd med ekonomienheten tagit fram förslag till 
sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens myndighetsutskott år 
2018. Hänsyn har tagits till kommunens budgetprocess. 
 
Föreslagna sammanträdesdagar är följande: 
 
Kommunfullmäktige: kl. 17.00 
15/2, 28/3, 5/4 (dialog), 26/4, 27/6, 28/6, 27/9, 18/10 (nya fullmäktige), 19/10 
(dialog), 29/11 och 13/12. 
 
Kommunstyrelsen: kl. 09.00 
31/1, 1/3 (dialog), 14/3, 11/4, 16/5, 7/6 (dialog), 13/6, 12/9, 19/9 (dialog), 
10/10, 14/11, 5/12 (dialog) samt 12/12. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: kl. 09.00 
17/1, 24/1 (dialog*), 28/2, 8/3 (dialog*), 9/3 (dialog*), 27/3, 2/5 (dialog*), 
3/5, 30/5, 29/8, 1/10, 24/10 samt 20/11. 
 
* Dialogdagarna är planerade inför bokslut, budget, mål mm. 
 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott: kl.08.30 
11/1, 6/2, 6/3, 4/4, 15/5, 12/6, 14/8, 11/9, 17/10, 20/11 samt 11/12. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 167. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för  

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens  
myndighetsutskott år 2018. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar 
för år 2018. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 149 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för  

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens  
myndighetsutskott år 2018. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar 

för år 2018. 
 
 
Expedieras 
Sekreterarna 
Sektorcheferna 
Kommunchefen 
Samtliga förtroendevalda 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
§ 150   Dnr KS 2017-389 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Sammanfattning 

”Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018” är ett dokument 
upprättat med grund i ett analysarbete som bedrivits inom Munkedals kommun.  

Utifrån analysarbetet har ett antal åtgärdsförslag tagits fram för att minska 
sårbarheten i samhället och bidra till en god förmåga att hantera en 
krissituation. Genomförandet av åtgärdsförslagen kommer att planeras för under 
2017 – 2018 och kontinuerligt följas upp av säkerhetssamordnaren. 

Ovan nämnda analysarbete ska genomföras en gång per mandatperiod och 
denna uppgift är reglerad i lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017 – 2018 är ett resultat av 
kommunens fullgörande av gällande lagstiftning. Analysarbetet är en viktig del i 
kommunens krisberedskapsarbete och skapar en grund till förbättringsåtgärder 
och övningsscenarion. 

 
Beredning 
 
Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-
01 samt Munkedals kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2017-2018. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26, § 149. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk- och sårbarhetsanalys 

för Munkedals kommun. Dokumentet ersätter tidigare ”Risk- och 
sårbarhetsanalys för Munkedals kommun” med diarienummer 2009–68 § 18 
som reviderades senast 2015-08-25. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad risk- och sårbarhetsanalys 

för Munkedals kommun. Dokumentet ersätter tidigare ”Risk- och 
sårbarhetsanalys för Munkedals kommun” med diarienummer 2009–68 § 18 
som reviderades senast 2015-08-25. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 151    Dnr: KS 2017-465 
 
Handlingsplan POSOM 
 
Sammanfattning 
Handlingsplan POSOM fastställer hur POSOM organiseras inom Munkedals 
kommun, vilken sektor som har ansvaret för POSOM-gruppens sammansättning 
och vilken funktion som ansvarar för att POSOM-gruppen upprätthåller en 
förmåga att omhänderta drabbade personer.  
 
Beredning 
 
Handlingsplan POSOM, Administrativa chefens och kommunchefens 
tjänsteskrivelse 2016-10-10, kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 
168. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad handlingsplan för POSOM. 

Dokumentet ersätter tidigare ”Handlingsplan och organisation för POSOM” 
som antogs efter beslut av kommunstyrelsen 2006-09-12. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad handlingsplan för POSOM. 

Dokumentet ersätter tidigare ”Handlingsplan och organisation för POSOM” 
som antogs efter beslut av kommunstyrelsen 2006-09-12. 

 
Expedieras 
Sektor Barn och utbildning 
Sektor Omsorg 
Säkerhetssamordnaren  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 152    Dnr: KS 2016-373 
 
Antal ledamöter och ersättare i ny politisk organisation från och med 
2019-01-01 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer vid sitt sammanträde 2017-10-26 förslag till ny 
politisk organisation. Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelse föreslås 
följande nämnder: 
 
Välfärdsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Jävsnämnd 
 
Utöver den politiska organiseringen har kommunfullmäktige att ta ställning till 
antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnder och 
beredningar.  
 
Vid gruppledarsammanträde 2017-10-16 enades man om ett förslag och 
uppdrog åt kommunchefen att skriva fram förslaget till kommunfullmäktige. 
  
De politiska organ som inte berörs av förslaget till ny organisation, det vill säga 
valnämnden, valberedningen och revisorerna, behåller nuvarande antal 
ledamöter och ersättare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-18. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 169. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige beslutar att antalet 

ledamöter och ersättare i den nya politiska organisationen som träder ikraft 
2019-01-01 ska vara enligt följande: 

 
Kommunfullmäktige 35 ledamöter, 22 ersättare 
Kommunstyrelsen 11 ledamöter, 11 ersättare 
Välfärdsnämnden 11 ledamöter, 11 ersättare 
Barn- och utbildningsnämnden 11 ledamöter, 11 ersättare 
Samhällsbyggnadsnämnden  7 ledamöter, 7 ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden  7 ledamöter, 7 ersättare 
Jävsnämnden  5 ledamöter, 7 ersättare 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i Beredningarna för 

Hållbar utveckling respektive Samhällsdialog fastställs till en ledamot per i 
kommunfullmäktige representerat politiskt parti. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 152 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter och ersättare i den nya 

politiska organisationen som träder ikraft 2019-01-01 ska vara enligt 
följande: 

 
Kommunfullmäktige 35 ledamöter, 22 ersättare 
Kommunstyrelsen 11 ledamöter, 11 ersättare 
Välfärdsnämnden 11 ledamöter, 11 ersättare 
Barn- och utbildningsnämnden 11 ledamöter, 11 ersättare 
Samhällsbyggnadsnämnden  7 ledamöter, 7 ersättare 
Kultur- och fritidsnämnden  7 ledamöter, 7 ersättare 
Jävsnämnden  5 ledamöter, 7 ersättare 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i Beredningarna för 

Hållbar utveckling respektive Samhällsdialog fastställs till en ledamot per i 
kommunfullmäktige representerat politiskt parti. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 153    Dnr: KS 2017-36 
 
Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 
23 avseende ekonomi och upphandling samt individ och familjeomsorg 
(IFO) 
 
Sammanfattning 
Ekonomienheten kapitel 2.5: 
Delegation enligt nr 2.5.1.7 flyttas till avsnitt 5.2 avdelning Individ- och 
familjeomsorg (IFO), då beslut fattas enligt ny lagstiftning i socialtjänstlagen 
som omfattar IFO:s verksamhet. 
Avseende avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5.d och nr 2.5.2.8 c har 
felaktigheter upptäckts efter senaste uppdateringen 2017-06-14. Detta gör det 
otydligt hur delegationsordningen ska tolkas avseende tecknande av 
tilldelningsbeslut och avtal vid upphandlingar över 5 000 000 kr, därför behöver 
justering göras.  
 
Avdelning Individ- och familjeomsorg kap 5.2: 
Avdelning IFO har sett över avdelningens delegationskapitel och föreslagit 
ändringar och tillägg. Förslaget innebär att i ny delegation nr 5.2.1.3 a, utnyttjar 
kommunen sin lagliga rätt att ta ut ersättning av ett dödsbo för kommunens 
faktiska kostnader vid gravsättning, tvångsgravsättning och dödsboförvaltning. 
I ny delegation 5.2.1.28 a, gäller att kommunen nyttjar sin lagliga rätt att ta ut 
ersättning av dödsboet till självkostnadspris för de omkostnader handläggningen 
inneburit såsom handläggarens arbetstid, reskostnader, kontorshyra, dator samt 
övriga kostnader. Ersättningen beräknas som schablonersättning och debiteras 
per timma. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefens, avdelningschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-
10-12, bilaga 1: Ändringar i delegation för ekonomi, bilaga 2: Ändringar i 
delegation för IFO, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 170. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen enligt 

förslag för avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.1.7 övergår till Individ och 
familjeomsorg samt för avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5 d) och nr 
2.5.2.8 c). 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar och tillägg i 
delegationsordningen enligt förslag för avdelning Individ-och familjeomsorg i 
punkterna; 
5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.14, 5.2.1.24, 5.2.1.25, 5.2.1.28, 5.2.1.69, 5.2.1.78, 
5.2.1.89, 5.2.1.122, 5.2.1.128, 5.2.1.X som överförs från ekonomi 
(2.5.1.7).  
Punkten 5.2.1.122 (anmälan Lex Sarah) finns angiven i fler verksamheter 
inom sektor omsorg och ändras till samma delegat; avdelning Stöd nr 
5.3.1.1, avdelning Vård och äldreomsorg nr 5.4.1.8, samt Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska nr 5.5.1.4. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 153 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att i delegation nr 5.2.1.3 a, tas 

ersättning/taxa ut av dödsboet för kommunens faktiska kostnader för 
gravsättning och tvångsgravsättning enligt gällande lag, under förutsättning 
att medel finns i dödsboet. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att i delegation nr 5.2.1.128 a, tas 
ersättning/taxa ut av dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till 
självkostnadspris för handläggarens omkostnader enligt beräknad schablon 
som debiteras per timma, under förutsättning att medel finns i dödsboet. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen enligt 

förslag för avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.1.7 övergår till Individ och 
familjeomsorg samt för avsnitt upphandling och inköp nr 2.5.2.5 d) och nr 
2.5.2.8 c). 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar och tillägg i 
delegationsordningen enligt förslag för avdelning Individ-och familjeomsorg i 
punkterna; 
5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.14, 5.2.1.24, 5.2.1.25, 5.2.1.28, 5.2.1.69, 5.2.1.78, 
5.2.1.89, 5.2.1.122, 5.2.1.128, 5.2.1.X som överförs från ekonomi 
(2.5.1.7).  
Punkten 5.2.1.122 (anmälan Lex Sarah) finns angiven i fler verksamheter 
inom sektor omsorg och ändras till samma delegat; avdelning Stöd nr 
5.3.1.1, avdelning Vård och äldreomsorg nr 5.4.1.8, samt Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska nr 5.5.1.4. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att i delegation nr 5.2.1.3 a, tas 

ersättning/taxa ut av dödsboet för kommunens faktiska kostnader för 
gravsättning och tvångsgravsättning enligt gällande lag, under förutsättning 
att medel finns i dödsboet. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att i delegation nr 5.2.1.128 a, tas 
ersättning/taxa ut av dödsboet vid provisorisk dödsboförvaltning till 
självkostnadspris för handläggarens omkostnader enligt beräknad schablon 
som debiteras per timma, under förutsättning att medel finns i dödsboet. 

 
Expedieras 
Nämndsekreterare adm fvb till; 
Ekonomienheten, Avdelning IFO, Avdelning Stöd, Avdelning Äldreomsorg, 
Medicinskt ansvarig 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 154    Dnr: KS 2017-322 
 
Handlingsplan Barnkonventionen 2018-2019 
 
Sammanfattning 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, 
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen 
definierar barn som alla människor under 18 år och den slår fast att varje barn 
har rätt att leva och utvecklas samt att barnets bästa alltid ska komma i första 
hand.  
 
Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990, vilket innebär att vi förbundit oss 
juridiskt och är skyldiga att tillgodose barns rättigheter enligt artiklarna i 
konventionen. Sverige arbetar också för att göra Barnkonventionen till nationell 
lag från 2020 för att stärka barns rättigheter ytterligare.  
 
Barnkonventionen har kommit till med anledning av att barn anses vara en 
särskilt utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. Trots att det gått många 
år sedan konventionen ratificerades i Sverige får vi återkommande kritik för att 
barns rättigheter kränks och att det inte görs tillräckligt för att tillgodose barns 
rättigheter. Sverige behöver arbeta mer strukturerat med dessa frågor på lokal 
såväl som på nationell nivå. Denna handlingsplan ska lägga grunden för att 
stärka barns rättigheter i Munkedals kommun.   
 
Beredning 
 
Handlingsplan Barnkonventionen Munkedals kommun, daterad 2017-06-21 samt 
Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-
09, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 171. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan Barnkonventionen 

2018-2019. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan Barnkonventionen 

2018-2019. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 155    Dnr: KS 2017-5 
 
Delårsbokslut augusti 2017 för Räddningstjänstförbunden Mitt Bohuslän 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har inkommit med delårsrapport vilken 
antogs av Förbundsdirektionen 2017-09-22 § 23. Revisionsrapport har 
översänts. Slutsats och synpunkter från granskningen är att räkenskaperna 
bedöms vara rättvisande och upprättad enligt god redovisningssed. 
Bedömningen av resultatet är förenligt med budget och verksamhetsplan 2017 
och mål för god ekonomisk hushållning ur både finansiellt och 
verksamhetsmässigt perspektiv. 
 
Resultatet för perioden visar på ett underskott om -0,633 mnkr och en 
årsprognos på + 0,928 mnkr. 
 
Ekonomi 
Resultatet för perioden visar på ett underskott om -0,633 mnkr, (det 
beräknade/budgeterade -0,694 mnkr) vilket är 0,061 mnkr i bättre resultat än 
beräknad (budgetavvikelse). Avvikelsen innefattar dock en jämförelsestörande 
post om 0,100 mnkr i försäljningsintäkt av fordon. 
  
Under perioden har förbundet haft högre intäkter än beräknat, framförallt för 
avtal med New Wave för sprinklerservice, försäkringsersättning och ersättning 
från Försäkringskassan för nystartsjobb. Dessutom har försäljningar av 
anläggningstillgångar genomförts som genererat i en jämförelsestörande 
intäktspost. Förbundet har även haft högre drift -och bankkostnader för perioden 
än beräknat. 
 
Förbundet har investerat i arbetsmiljöåtgärder såsom slangtvätt och bättre 
kommunikationsutrustning vid rök- och kemdykning. Även investering av tre 
fordon och två båtmotorer. Under året har förbundet genomfört en upphandling 
av ledningsstöd för att knyta ihop hela förbundets operativa verksamhet. 
Utfall per augusti 1,064 mnkr. Årsprognos 1,566 mnkr.  
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har för 2017 22 mål varav de första 9 målen är de samma som i 
handlingsprogrammets säkerhetsmål och 1 mål är ett finansiellt mål. Förbundet 
anses ha god ekonomisk hushållning när de 22 målsättningarna visar på god 
måluppfyllelse.  
 
Beredning 
 
Delårsrapport januari-augusti 2017, revisionsutlåtande, PwC granskning av 
delårsrapport samt tf. ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 
2017-10-09. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 172. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundets upprättade 

delårsbokslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
 

Forts § 155 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundets upprättade 

delårsbokslut 
 
Expedieras 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Kommunchef 
Ekonomiavdelning 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 156    Dnr: KS 2017-5 
 
Medlemsavgift 2018 Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till 
budget 2018 och plan 2019–2020. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 
2017-03-10 § 13.  
 
Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-29 § 61 punkt 10 i kommunens Mål- 
och resursplan för 2018-2019 att medlemsavgiften utifrån förbundsdirektionens 
beslut att Munkedal medlemsavgift är:  
 
År 2018 2019 
Drift, mnkr 9,635 9,938 
Direkta pensioner, mnkr 0,680 0,855 
Pensionsavsättning, mnkr 0,196 0,210 
Summa budget 10,510 11,003

 
En ökning med 0,636 mnkr för budget 2018 och en ökning av budget 2019 med 
0,479 mnkr. Hänsyn är tagen till ökningen i Mål och resursplanen. 
Medlemsavgiften för Mitt Bohuslän ingår i kommunledningskontorets ram inom 
Kommunstyrelsen.  
 
I enighet med diskussioner inför och vid medlemsrådet 2017-03-31 har 
underlaget reviderats till att den löpande driften räknats upp med 2,9 % istället 
för 2,7 % som var förbundets ursprungliga uppräkningsfaktor samt att de  
100 000 kr som tidigare enbart belastat Lysekil från och med 2018 skulle ingå i 
totala medlemsavgiften och fördelas enligt nycklarna. Justeringen har gjorts på 
initiativ av medlemskommunerna. Detta beslutades av förbundsdirektionen 
2017-04-24 § 16. Detta innebär en justering av medlemsavgiften för Munkedals 
budget 2018 och 2019. 
Enligt beslut 2017-04-24 § 16 Förbundsdirektionen 
 
År 2018 2019 
Drift, mnkr 9,668  9,958 
Direkta pensioner, mnkr 0,680 0,855 
Pensionsavsättning, mnkr 0,196 0,210 
Summa budget 10,544 11,023

 
Beredning 
 
Protokollsutdrag förbundsdirektionen Mitt Bohuslän, 2017-04-24 § 16, 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-26, § 61 samt tf. ekonomichefen 
och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-10. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-10-24, § 173. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer den justerade medlemsavgiften för Mitt 

Bohuslän för 2018 till 10,544 mnkr och för år 2019 till 11,023 mnkr.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 156 

 Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet i mål och resursplanen 
2018-2019 plan 2020-2021 antagen 2017-06-29 § 61 punkt 10 till den 
justerade medlemsavgiften.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige fastställer den justerade medlemsavgiften för Mitt 

Bohuslän för 2018 till 10,544 mnkr och för år 2019 till 11,023 mnkr.  

 Kommunfullmäktige beslutar att revidera beslutet i mål och resursplanen 
2018-2019 plan 2020-2021 antagen 2017-06-29 § 61 punkt 10 till den 
justerade medlemsavgiften.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 157    Dnr: KS 2017-459 
 
Finansiella mål och ekonomi 2018 plan 2019-2020 för 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med finansiella mål 
och ekonomi 2018 med plan 2019–2020. Budgeten är beslutad av 
förbundsdirektionen den 2017-09-22 §24.  I enighet med överenskommelsen 
mellan förbundet och medlemskommunerna har medlemsavgift räknats upp och 
pensionsåtagande beräknats i enighet med KPA: beräkning. Detta ger för 2018 
en total medlemsavgift på 74 621 tkr varav 4 815 tkr avser direkta 
pensionskostnader och 1 676 tkr avser pensionsavsättning. Utöver 
medlemsavgiften har förbundet övriga intäkter och kostnader. 

Totalt för 2018  

Intäkter 82 102 tkr
Kostnader -82 157 tkr
Finansiella kostnader - 50 tkr

  
Mål 
Utifrån överenskomna fördelningsnycklar innebär detta att Munkedals del av 
medlemsavgiften (14,13%) uppgår totalt till 10 544 tkr, inklusive pension och 
avsättning.  
Finansiella mål är framtagna. För verksamheten är en verksamhetsplanering 
utifrån handlingsprogrammets mål framtaget.  
 
Beredning 
 
Protokollsutdrag förbundsdirektionen Mitt Bohuslän, 2017-09-22 § 24, 
Finansiella mål och Ekonomi 2018 med plan för 2019-2020 samt tf. 
ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-09. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 174. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 

finansiella mål och ekonomi för budget för 2018 plan 2019-2020 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 

finansiella mål och ekonomi för budget för 2018 plan 2019-2020 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 158    Dnr: KS 2017-240 
 
Revidering av styrdokument för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har utökats med fler medlemmar 
respektive ägare de senaste åren. Utökningarna har medfört fler 
lekmannarevisorer. Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn 
av antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere 
kostnaderna. Antalet revisorer styrs av förbundsordning  
 
Riksdagen har beslutat om ny kommunallag (SFS 2017:725) att gälla från 1 
januari 2018. Mot bakgrund av denna nya lag behöver ytterligare korrigeringar 
ske i räddningstjänstförbundets förbundsordning, reglemente för 
förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt i 
revisionsreglemente för Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund, för anpassning 
till nya lagstiftningen.  
Kommunallagen reglerar vad som gäller för kommunalförbund, både vad som 
ska finnas i förbundsord och vilka regler som gäller för förbundets revisorer.  
 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår också efter avstämning i 
medlemsråd 2017-03-31 att förbundsordningen ändras beträffande del av § 13 
Kostnadsfördelning. Paragrafen innehåller bland annat den fördelningsnyckel 
som styr fördelningen av den årliga nettokostnaden samt pensioner mellan 
medlemskommunerna. Andra stycket i paragrafen har följande lydelse: 
”När ny brandstation i Uddevalla tas i drift ska ny fördelningsnyckel fastställas.” 
Syftet med skrivningen är att den tillkommande nettokostnaden för ny 
brandstation i Uddevalla ska fördelas på annat sätt än gällande 
fördelningsnyckel. Den nya brandstationen är helt eller till största delen 
Uddevallas angelägenhet och bör därmed belasta Uddevalla i annan utsträckning 
än vad gällande fördelningsnyckel innebär. Fördelningen av den tillkommande 
nettokostnaden och dess påverkan på fördelningsnyckeln får bli föremål för 
överenskommelse mellan medlemskommunerna när det blir aktuellt. 
 
Beträffande brandstationen i Ljungskile var de tillkommande kostnaderna för en 
ny station med i beräkningen av fördelningsnyckeln när Uddevalla inträdde i 
förbundet. I sista stund exkluderades den dock då det tillstötte vissa problem 
med ärendet om ny station. Den ekonomiska beräkningen som låg till grund för 
beräkningen av fördelningsnyckeln justerades medan däremot den nya 
förbundsordningen inte blev ändrad. Det skulle den egentligen blivit då 
förutsättningarna för stationen i Ljungskile i princip är desamma som för 
stationen i Uddevalla. 
 
Frågan om statusen för brandstationen i Lysekil var inte föremål för diskussion i 
samband med Uddevallas inträde i förbundet. Förbundet har dock under våren 
2017 aktualiserat åtgärder även vid Lysekils brandstation, förutom Uddevalla och 
Ljungskile. För att öppna upp för möjligheten att justera fördelningsnyckeln även 
beträffande denna station föreslås att § 13 kompletteras även i denna del. 
Förbundet föreslår att § 13, andra stycket, ändras till följande lydelse: 
”När nya brandstationer i Uddevalla resp. Ljungskile tas i drift ska ny 
fördelningsnyckel fastställas vid var tidpunkt. Om, och i så fall när, ny 
brandstation byggs och tas i drift i Lysekil ska ny fördelningsnyckel fastställas.  
Forts § 175 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 158 
 
Övriga framtida investeringar i samtliga brandstationer inom förbundet 
finansieras via förbundets budget genom vid var tid gällande fördelningsnyckel.” 
 
Förslaget till ny skrivning är ett förtydligande att när det gäller nya 
brandstationer ska respektive kommun ta ansvar för den kostnad som uppstår 
och därmed ta en större andel av fördelning av medlemsavgiften. Förslaget har 
förankrats i medlemsrådet och förvaltningen menar att det är bra att ett 
förtydligande sker.  
 
Beredning 
 
Räddningstjänstförbundets förslag till förbundsordning, reglemente samt 
revisionsreglemente. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 175. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till förbundsordning för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reglemente för 
förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revisionsreglemente 
för Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 
januari 2018 då ny kommunallag träder i kraft.        

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till förbundsordning för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reglemente för 
förbundsdirektionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revisionsreglemente 
för Mitt Bohusläns räddningstjänstförbund 

 Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 
januari 2018 då ny kommunallag träder i kraft.        
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 159    Dnr: KS 2017-448 
 
Planeringsförutsättningar Budget 2019 
 
Sammanfattning 
Planeringsförutsättningarna är uppstarten på kommande budgetprocess. I 
förutsättningarna görs antagande om:  
 

 Finansiella resultatmål för budget 2019 
 Befolkning (invånarantalet för beräkning av skatteintäkterna) 
 Tidsplan för budgetprocessen  

 
Ekonomiska ramar och mål är antagna för budget 2018–2019. Beslut togs i 
kommunfullmäktige juni 2017. Detta utifrån den styrmodell Munkedals kommun 
har om två-årsramar. Detta till trots måste varje budgetår föregås av ett separat 
budgetbeslut. Då ramar och mål redan är beslutade för budget 2019 innebär det 
att dessa planeringsförutsättningar inklusive inriktningsmål är en avstämning. För 
tidigare gjorda antaganden finns nu möjlighet att göra justeringar/omprövningar. 
 
I förslaget till planeringsförutsättningar för budget 2019 föreslås att 
inriktningsmål och finansiella resultatmål ska vara oförändrade. 
 
Antagandet av befolkningsutvecklingen för budget 2019 är 10 260 invånare och 
är beslutat men föreslås i planeringsförutsättningarna justeras upp då det 
faktiska invånarantalet har avsevärt förändrats under 2016 och 2017. Utfallet 
per september 2017 ligger invånarantalet på 10 392. Uppskattningen är att 
invånarantalet kan höjas något för budget 2019. Förslaget är att öka med 60 
invånare till 10 320 invånare för budget 2019. Det innebär en förstärkning av 
budgeten med 3,145 mnkr. 
 
I förslaget ingår också antagande av tidsplan för budgetprocessen under 2018, 
för budget 2019. Tidsplanen är gjord utifrån föreslagen sammanträdesplan för 
2018. 
 
I underlaget finns en beskrivning av kommunens finansiella och verksamhetens 
inriktningsmål för planperioden samt de nedbrutna finansiella resultatmål som 
tagits fram för budgetåren 2018–2019. Här finns även uppföljning hur väl man 
uppfyllt de finansiella målen under 2017. Även vilka förutsättningar som finns 
inför budget 2019 gällande utvecklingen av skatteintäkter/bidrag, kommunens 
befolkningsutveckling, och hur planeringen av investeringar och löneavsättningar 
har bedömts. En kort beskrivning redovisas hur kommande 
planeringsförutsättningar och budgetprocess påverkas inför valet 2018. 
 
Beredning 
 
Planeringsförutsättningar budget 2019, Tf ekonomichefen och kommunchefens 
tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 176. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till 

planeringsförutsättningar för budget 2019 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 159 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin 
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ove Göransson (V) deltar inte i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till 

planeringsförutsättningar för budget 2019 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 160    Dnr: KS 2017-421 
 
Ändrad ägarfördelning RAMBO AB 
 
Sammanfattning 
Vid ägarsamrådet för RAMBO 2017-03-17 enades de fyra ägarkommunernas 
representanter att undersöka förutsättningar för ett förändrat ägarförhållande i 
bolaget så att de fyra ägarkommunerna äger lika stora andelar av bolaget. 
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 presenterades ett förslag till en förändring av 
ägarandelarna till lika stora delar mellan de fyra ägarkommunerna. Förändringen 
innebär att Lysekils kommun frånträder 13.2 procent av sina aktier, från 38.2 
procent till 25 procent av ägandet. För Munkedals kommun innebär förvärvet 
ökad ägarandel till 25 procent från nuvarande 20.6 procent. Priset för förvärvet 
av aktierna har satts till 4,2 mnkr. 
Vid ägarsamrådet enades kommunernas representanter om att föra frågan 
vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun.  
En gemensam avsiktsförklaring undertecknades även där det framgår att 
Lysekils kommun överlåter 13,2 procent av sitt aktieinnehav i RAMBO AB i lika 
delar till Munkedals kommun, Sotenäs kommun och Tanums kommun. 
Köpeskillingen för aktierna uppgår totalt till totalt 12,6 mnkr vilket innebär att 
respektive kommun betalar 4,2 mnkr för sin andelar. Efter dessa transaktioner 
uppnår samtliga fyra kommuner en ägarandel av 25 procent. 
 
Beredning 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-03, inkl. bilagor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 177. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen om ett fortsatt 

långsiktigt gemensamt ägande av Regionala avfallsanläggningen i mellersta 
Bohuslän Aktiebolag (RAMBO AB) 

 
 Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, 

Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. 
 
 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive 

föreslagen aktiesplit mellan Lysekil, Sotenäs, Tanums och Munkedals 
kommuner. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringen i 

bolagsordningen  
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 160 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta avsiktsförklaringen om ett fortsatt 

långsiktigt gemensamt ägande av Regionala avfallsanläggningen i mellersta 
Bohuslän Aktiebolag (RAMBO AB) 

 
 Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil, 

Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner. 
 
 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive 

föreslagen aktiesplit mellan Lysekil, Sotenäs, Tanums och Munkedals 
kommuner. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringen i 

bolagsordningen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 161    Dnr: KS 2016-114 
 
Exploatering av Vadholmen 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanearbetet för Vadholmen och del av Örekilsparken pågår. Syftet är att 
möjliggöra uppförandet av bostäder och lokaler för verksamheter. För att få ut 
maximal byggyta föreslås nuvarande Vadholmsvägen att flyttas till ett läge 
närmare Bohusbanan. Ledningar för VA, tele mm kommer att förläggas till 
samma område. 
 
För att inte sinka byggprocessen när detaljplanen vunnit laga kraft föreslår 
förvaltningen att projektering och omläggning av Vadholmsvägen utförs snarast 
efter det att vägens läge bestämts. Projektering kan påbörjas inom kort och 
omläggningen under 2018. 
 
Detta innebär att byggrätter kan fördelas till byggbolag i anslutning till att 
detaljplanen antas. 
 
Avtal om omläggning etc ska tecknas med vägföreningen och Munkedals Bruk. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
10-22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 178. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2000 tkr från projekt 1097 

”ombyggnad Munkedals brandstation” till projektet ”exploatering 
Vadholmen”. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra 2000 tkr från projekt 1097 

”ombyggnad Munkedals brandstation” till projektet ”exploatering 
Vadholmen”. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 162    Dnr: KS 2017-2 
 
Komplettering av renhållningstaxa för Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med en begäran om att renhållningstaxan för 
Munkedals kommun höjs och kompletteras till vissa delar. Kommunfullmäktige 
gav 2017-03-30 Rambo rätt att årligen justera taxan med ”avfallsindex”. 
 
Miljöbalkens 27 kapitel 4-6 §§ stadgar att avgift får tas ut för den 
avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. 5 § ger kommunen 
möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering 
främjas.  
 
Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot nationella och Munkedals kommuns 
mål inom avfalls- och arbetsmiljöområdet. Renhållningstaxan ska finansiera 
kostnaderna för det kommunala renhållningsansvaret.  
 
Beredning 
 
VD för Rambo AB och affärsområdeschef hushålls tjänsteskrivelse daterad 2017-
09-20, Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 
2017-10-02. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 179. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 

självkostnadspris gentemot kund för behandling av det slam som lämnas på 
reningsverk. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 205 kr för extra 

slang per påbörjat 10-tal meter utöver 10 m vid tömning av enskilda 
avloppsanläggningar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 

avgift enligt självkostnad för de arbeten som kräver extra personal eller 
utrustning, utöver kostnaden för ordinarie tömning av enskilda 
avloppsanläggningar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 

925 kr för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under ordinarie 
arbetstid. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 

2 775 kr för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och 
helgdag. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 200 kr per 

handlagt ärende.  
 
 Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa 

gäller från och med 2018-01-01.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 162 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag med ändringen i andra stjärnsatsen: 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut 205 kr för extra slang per påbörjat 10-tal 
meter utöver 20 m vid tömning av enskilda avloppsanläggningar. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till S-gruppen med 
fleras förslag samt avslag till sjätte stjärnsatsen: Kommunfullmäktige beslutar 
att ge Rambo AB rätt att ta ut 200 kr per handlagt ärende.  
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till M-gruppen med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och M-gruppen med 
fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 

självkostnadspris gentemot kund för behandling av det slam som lämnas på 
reningsverk. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att ta ut 205 kr för extra 

slang per påbörjat 10-tal meter utöver 20 m vid tömning av enskilda 
avloppsanläggningar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 

avgift enligt självkostnad för de arbeten som kräver extra personal eller 
utrustning, utöver kostnaden för ordinarie tömning av enskilda 
avloppsanläggningar. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 

925 kr för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under ordinarie 
arbetstid. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo AB rätt att gentemot kund ta ut 

2 775 kr för akuttömning utöver ordinarie hämtningsavgift under jourtid och 
helgdag. 

 
 Kommunfullmäktiges beslut om komplettering av gällande renhållningstaxa 

gäller från och med 2018-01-01.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 163    Dnr: KS 2017-468 
 
Verksamhetsområde för VA 
 
Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 14 september 2017 §7 beslutat 
föreslå kommunfullmäktige anta nya verksamhetsområden för va. Förslaget 
omfattar 4 områden med totalt 55 fastigheter för vatten, spillvatten och 
dagvatten samt 2 områden med totalt 4 fastigheter för vatten och spillvatten. 
Områdena är utbyggda och fastigheterna är anslutna till va-nätet.   
 
Beredning 
 
Protokoll Munkedal Vatten AB, 2017-09-14. Samhällsbyggnadschefen och 
kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-10-24, § 180. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar utökningen av verksamhetsområden för vatten, 

spillvatten och dagvatten för 4 områden och 55 fastigheter respektive för 
vatten och spillvatten för 2 områden och 4 fastigheter enligt bifogade kartor 
och fastighetsförteckning. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige antar utökningen av verksamhetsområden för vatten, 

spillvatten och dagvatten för 4 områden och 55 fastigheter respektive för 
vatten och spillvatten för 2 områden och 4 fastigheter enligt bifogade kartor 
och fastighetsförteckning. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 164    Dnr: KS 2017-469 
 
Nybyggnation av förskola i centrala Munkedal. 
 
Sammanfattning 
Idag finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. Utifrån budget 
beräknas idag 18 platser/avdelning. Kungshöjden har tre avdelningar och 
kommer att totalrenoveras under 2018. Inspiratören på Lilla Foss har fyra 
avdelningar och Älgen på Östra Jonsängsvägen2 en avdelning. För att möta upp 
behovet har två temporära ensamavdelningar etablerats i externa och interna 
lägenheter, Ugglan på Bruksvägen 2 samt Grävlingen Brudåsvägen 22. 
 
Kommunen har ett konstant högt söktryck till platser inom barnomsorgen i 
centrala Munkedal 
 
Enligt den politiska programförklaringen är det ett önskemål att det ska vara 15 
barn per grupp. Enlig Skolverkets riktlinjer bör yngre barn 0-3 år inte vistas i 
grupper större än 12 och 4-5 åringar i grupper om 15. Om nuvarande lokaler 
varit mer ändamålsenliga och större hade det gått att gruppera om och då också 
kunna ansöka om det statliga bidraget till minskade barngrupper. 
  
Kön till barnomsorg i centrala Munkedal beräknas framåt kvarstå i samma 
omfattning, se bilaga 1 elevunderlag. 
  
Det är mycket svårt att rekrytera personal till förskolans verksamhet överlag och 
det är synnerligen ineffektivt och kostnadskrävande att driva ensamavdelningar. 
Till ensamavdelningarna körs mat och det minskar förutsättningarna för 
måltidspedagogik. Det är också svårt att anpassa personaltäthet i samband med 
öppnande och stängning. Kollegialt arbete och säkerhetsaspekten försvåras.  
I dagsläget finns det mycket begränsade möjligheter för personalen att samlas i 
ändamålsenliga miljöer. APT genomförs i barnmiljöerna sittande på låga stolar 
o.s.v. Det finns heller inte kontor där förskolechef kan sitta. 
Om barngrupperna minskas till 15 skulle det innebära 12 avdelningar. (12 x 15 
platser= 180 platser). Med en ny förskola med 5 avdelningar blir det 
sammanlagt 12 avdelningar i Centrum. Flera närkommuner bygger idag med en 
avdelning extra för att ha möjlighet att dela grupper och söka bidrag. 
  
Möjligheten att uppföra en ny förskola i anslutning till Kungshöjden på Brudås 2-
12 med 5 avdelningar. Möjligheten till samverkan mellan ny och befintlig 
förskola ska studeras. 
 
Ny förskola 5 avdelningar 160 m²/avd=640 m² x 33 000 kr/m² = 26,4 mkr. 
Kostnaden inkluderar utemiljön.  
 
Erhålla statligt bidrag baserat på 180 platser skulle innebära en intäkt på 900 
tkr. 
 
Beredning 
 
Elevunderlag centrum, daterad 7 september 2017. Sektorchef Barn och 
utbildning och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-13. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 185. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 164 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att pröva frågan nybyggnation av förskola i 

centrala Munkedal i kommande budgetarbete. 
 
 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa investerings- och 

driftskostnader för befintlig respektive föreslagen förskolestruktur i centrala 
Munkedal. Den föreslagna strukturen ska redovisas med 12/15 barn per 
avdelning resp. 18 barn per avdelning. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att pröva frågan nybyggnation av förskola i 

centrala Munkedal i kommande budgetarbete. 
 
 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att redovisa investerings- och 

driftskostnader för befintlig respektive föreslagen förskolestruktur i centrala 
Munkedal. Den föreslagna strukturen ska redovisas med 12/15 barn per 
avdelning resp. 18 barn per avdelning. 

 
Expedieras 
Samhällsbyggnadssektorn 
Sektor Barn och utbildning 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 165    Dnr: KS 2017-358 
 
Medborgarförslag - solelanläggning 
 
Sammanfattning 
Tommy Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att solceller installeras på tex 
Kungsmarksskolan eller sporthallen. I medborgarförslaget redovisas beräkningar 
på energiproduktion och anläggningskostnader. 
 
Kommunen har installerat solenergianläggningar på Lilla Foss förskola och 
Önnebacka förskola. Beräkningarna visade på lång återbetalningstid för 
investeringen men kommunstyrelsen valde att genomföra investeringen som för 
att visa vikten av miljövänlig energiproduktion. 
 
Munkedals kommun har ett flertal större investeringar på gång under de närmsta 
åren. Det gäller bl a nytt äldreboende, nya och/eller upprustade lokaler för 
förskolor och skolor. Det är lämpligt att prövningen av solenergianläggningar och 
olika uppvärmningsalternativ utreds och prövas i samband med framtagande av 
handlingar för dessa byggprojekt. Detta ger en bättre helhetsbild och eventuella 
energiåtgärder kan samordnas med andra byggåtgärder. 
 
Beredning 
 
Medborgarförslag, daterat 2017-08-13. Samhällsbyggnadschefen och 
kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-28. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-10-24, § 187. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om installation av solceller. 
 
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med 

nybyggnationer och större renoveringar eller upprustningar av kommunala 
verksamhetsfastigheter utreda och pröva frågan om installation av solcells- 
eller andra miljövänliga energiproduktionsanläggningar. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om installation av solceller. 
 
 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med 

nybyggnationer och större renoveringar eller upprustningar av kommunala 
verksamhetsfastigheter utreda och pröva frågan om installation av solcells- 
eller andra miljövänliga energiproduktionsanläggningar. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 166    Dnr: KS 2010-218 
 
Svar på motion Hans-Carl Carlson (KD), Kristdemokraterna, om ett 
flexibelt bemanningssystem på kommunens äldreboende 
 
Sammanfattning 
Hans-Carl Carlson (KD) har 2010-10-26 i motion föreslagit kommunfullmäktige 
besluta att utforma ett flexibelt bemanningssystem på våra äldreboenden så att 
personaltätheten kan anpassas efter ändringar i vårdtyngd oavsett på vilken 
avdelning vården ges. 
 
Idag har enhetschefen ansvar för att fördela de tilldelade resurserna där behovet 
finns. Enhetschefen planerar och prognostiserar kring de 
verksamhetsförändringar som sker. Bemanningssystemet ser inte längre ut på 
samma sätt idag som när motionen skrevs. 
 
Beredning 
 
Motion inkommen 2010-10-26. Sektorchef omsorg och kommunchefens 
tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 188. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag men med ändring i formuleringen till: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), SD-gruppen och Ove Göransson (V): Bifall till 
S-gruppen med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ändringsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 167    Dnr: KS 2014-547 
 
Svar på motion från Göran Nyberg (C) om att utreda att utreda den 
framtida äldreomsorgsstrukturen. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen presenterade 2015-12-16 utredningen om äldreboende i 
Munkedals kommun. Utredningen var ett resultat av den ”parlamentariska 
gruppens” arbete och uppdraget att utreda effekterna av två äldreboenden i 
kommunen jämfört med nuvarande fem.  
 
Utredning tog fram olika alternativ och en snabbutredning presenterades i 
kommunstyrelsen 2016-01-21 med ett förslag på alternativ. Ytterligare en 
utredning som var en revidering på den tidigare snabbutredningen presenterade 
på kommunstyrelsen 2016-10-12. 
 
Ovan utredningar ska ses som svar på Göran Nybergs motion. 
 
Beredning 
 
Motion inkommen 2014-12-11. Sektorchef Omsorg och kommunchefens 
tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-06. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 189. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag men med ändring i formuleringen till: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till S-gruppen 
med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ändringsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 168    Dnr: KS 2016-85 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om att marknadsföra 
Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-05 med motion om marknadsföring av 
Munkedals kommun inklusive tillhörande informationsskyltning.  
 
Marknadsföringsinsatser i Munkedal har varit eftersatt under en rad av år av 
olika anledningar. Under innevarande år har en rad åtgärder vidtagits för att 
utveckla marknadsföringen av Munkedals kommun.  
 
Munkedals kommun har under 2017 deltagit i utbildningen ”Förenkla – Helt 
enkelt” med syfte att förbättra kommunens service och kommunikation 
gentemot det lokala näringslivet och besöksnäringen.  
Ett bra lokalt företagsklimat gynnar möjligheterna till sysselsättning och resurser 
till utveckling av välfärden.  
Kommunen har som resultat av utbildningen tagit fram ett förslag på en lokal 
handlingsplan med konkreta åtgärder. 
Samarbetet med Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen som inleddes 
november 2016 och ska pågå till och med 2019 med syfte att skapa en ökat 
attraktionskraft för Munkedal med inriktning mot en utveckling av 
besöksnäringen och näringslivet i kommunen. 
Under året har en ny tjänst som kommunikatör tillskapats med uppdrag att 
arbeta med den interna och externa kommunikationen. 
Marknadsföring är av central betydelse för att kommunen ska kunna möta 
framtida utmaningar. 
 
Beredning 
 
Motion, daterad 2016-02-05. Kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
09-19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-24, § 190. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag men med ändring i formuleringen till: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till S-gruppen 
med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ändringsyrkandet. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 169    Dnr: KS 2017-58 
 
Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) och Matheus Enholm (SD), 
om att vidareutbilda vikarier 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen delar Heikki Klaavuniemis och Matheus Enholms uppfattning om 
att Munkedals kommun är i stort behov av vikarier och att det är viktigt att 
vikarier får rätt förutsättningar för att kunna utföra vård och omsorgsarbete 
säkert och med god kvalitet. Dock anser förvaltningen att det redan görs mycket 
på området och att det är det rimliga för förvaltningen att klara av. 
 
En del i att skapa goda förutsättningar är en bra introduktion med både teori och 
praktik, samt att man hålls uppdaterad med ny kunskap som krävs för 
uppdraget. Att få en bra introduktion bidrar till att man känner sig trygg i 
arbetet, den nyanställde kan snabbare arbeta självständigt och förutsättningarna 
för att man stannar kvar i arbetet ökar. Genom att kunna erbjuda olika 
webbutbildningar ökar möjligheten att på ett kostnadseffektivt sätt kunna 
erbjuda vikarier mer utbildning och kompetensutveckling. Att däremot erbjuda 
alla vikarier samma vidareutbildning som tillsvidareanställd personal är svårt och 
förenat med stora kostnader.  
 
Tillsammans med personalenhet och bemanningsenhet arbetar sektor Omsorg 
med flera åtgärder som ska förbättra rekrytering och bemanning, samt ge 
vikarier så bra förutsättningar som möjligt. En del är att förbättra 
introduktionsutbildningen där alla får samma teoretiska utbildning. En annan 
satsning är att det utbildats fler handledare för att erbjuda elever lärorika och 
intressanta praktikplatser men också för att ge nyanställda bra introduktion och 
stöd i det praktiska arbetet för vikarier.  
 
Kompetenssamverkan SML är ett samarbete mellan Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil där man ser över möjlighet till samarbete när det gäller utbildning och 
kompetensutveckling inom vård och omsorg. Bland annat erbjuds timanställda 
vikarier en valideringsutbildning inom omvårdnad. Det innebär att vikarier som 
saknar utbildning kan validera sin kunskap och erfarenhet för att på så sätt 
snabbare få en formell kompetens som undersköterska. Senast i våras hade 
Munkedals fick Munkedals kommun 24 nya utbildade undersköterskor genom 
valideringsutbildningen och just nu går 10 personer utbildning. Målsättningen att 
i kompetenssamverkan SML kunna ha en kontinuerligt pågående 
valideringsutbildning för att säkra framtidens rekryteringsbas inom vård och 
omsorg.  
 
Beredning 
 
Motion inkommen 2017-01-24. Sektorchef Omsorg och kommunchefens 
tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-29. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 191 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 169 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag men med ändring i formuleringen till: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Bifall till S-gruppen 
med fleras yrkande. 
 
SD-gruppen: Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ändringsyrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 170    Dnr: KS 2013-288 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att minska 
sjukskrivningstalen inom lärarkåren genom införande av jämnare 
arbetsbelastning över året 
 
Sammanfattning 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 med motion om att förvaltningen 
tillsammans med de fackliga organisationerna se över möjligheterna att införa 
40 timmarsvecka för lärare. Detta i syfte att få en jämnare arbetsbelastning och 
därmed minska sjukskrivningstalen. 
 
Sjukskrivningstalen var under läsåret 16/17 höga inom Sörbygdens 
rektorsområde. Där har omfattande åtgärder vidtagits. I övrigt är sjuktalen höga 
på en del av kommunens förskolor. 
 
Hösten 2017 har en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsgivaren 
och fackliga organisationer startat upp i syfte att ta fram handlingsplaner för att 
kommunen ska bli en attraktiv arbetsgivare.  
 
Nationella beslut gällande obligatorisk lovskola och troligen beslut om förändrad 
timplan samt obligatorisk förskoleklass kommer att innebära annan planering 
gällande lärarnas schema. 
  
I svaret föreslås att invänta arbetsgruppens förslag till handlingsplaner.  
 
Beredning 
 
Motion inkommen 2013-08-21. Sektorchefen för Barn och utbildnings 
tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 192. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Karin Blomstrand (L): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen: Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition till arbetsutskottets förslag och M-gruppens 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 170 
 
Reservation 
M-gruppen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 171    Dnr: KS 2012-217 
 
Svar på motion från Lars-Göran Sunesson (C) om utveckling av 
simskoleverksamheten i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
Lars-Göran Sunesson inkom 2012-05-18 med en motion om att 
kommunstyrelsen utreder hur simskoleundervisningen kan utvecklas. Då vid den 
tiden fanns bara simskoleundervisning i Gårvik. Motionären föreslog att alla 
sexåringar erbjuds fri simundervisning en gång/v under en termin alternativt 
sommarsimskola samt att öronmärka pengar för varje klass att åka till badhus 
en gång per år. Ytterligare förslag var att ge bidrag till föreningar som bedriver 
sommarsimskola och stöd till utbildning av simlärare. 
 
2012 genomlystes ämnet Idrott och hälsa på skolorna avseende kunskapskravet 
i åk 6 vad gäller simning. Det resulterade i att rektorerna tog fram en plan för 
att säkerställa elevernas kunskaper i simning.  
I årskurs tre följer numera klassläraren upp målen när det gäller simkunskaper. I 
åk4 tar klasslärare med sig eleverna till badhus för att säkerställa elevernas 
simkunskaper för årskursen. För elever i åk 6 som ej når målen gällande simning 
åker undervisande lärare till badhus ca 10 ggr. 
Idag bedrivs det simskola i Saltkällan och Gårvik. 
 
Beredning 
 
Motion inkommen 2012-05-16. Sektorchefen för Barn och utbildnings 
tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 193. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L) Bifall till S-gruppen med fleras yrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt S-gruppen med 
fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 172    Dnr: KS 2013-291 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att införa ett system för att 
säkerställa våra skolors likvärdighet i resultat 
 
Sammanfattning 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 med motion om att skolornas resultat ska 
vara öppna och tillgängliga.  
 
2015 införde kommunen mål och resultatstyrning via systemet Hypergene. 
Där redovisas uppföljning av politiska inriktningsmål och resultatmål samt 
verksamheternas verksamhetsmål. Parallellt med detta genomför BoU 
systematiskt kvalitetsarbete där resultaten i skolorna redovisas, analyseras och 
åtgärder för förbättring redovisas.  
 
Skolinspektionen 2017 påvisade att huvudmannen inte i tillräcklig utsträckning 
följer upp resultaten via det systematiska kvalitetsarbetet i alla verksamheter 
inom barn och utbildning. Rutiner för hur huvudmannen ska följa upp 
verksamheterna och förbättringsåtgärder när det gäller dokumentationen är 
inskickade till Skolinspektionen. Vi har i skrivande stund inte fått svar ännu om 
dessa åtgärder är godkända. 
 
Därtill har en utredning startat upp i syfte att öka måluppfyllelsen samt ge 
förslag på hur utbildningen ska bli högkvalitativ och likvärdig för alla barn i 
kommunen utifrån den beslutade skolstrukturen. 
 
Beredning 
 
Motion inkommen 2013-08-21. Sektorchefen för Barn och utbildnings 
tjänsteskrivelse, daterad 2016-07-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-
10-24, § 194. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag men med ändring i formuleringen till: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V): Kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag, S-gruppen med fleras 
ändringsyrkande och M-gruppen med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt S-gruppen med fleras yrkande. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen. 
 
Reservation 
 
M-gruppen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 173   Dnr: KS 2017-67 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden 2 oktober – 26 oktober 2017. 
 
Beredning 
 
Delegationslista 2017-10-27. 
 
Yrkande 
 
Ove Göransson (V): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

 


