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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 30 augusti 2017, kl. 09.00-14.45 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande Jäv § 123 
Maria Sundell (S) enbart med på föredragning 
Karl-Anders Andersson (C) ordförande § 123 

 Ann-Sofie Alm (M) Jäv § 123 
 Matheus Enholm (SD) 
  
  
Utses att justera 
 

Matheus Enholm (SD), Karl-Anders Andersson (C) § 123 

  
  
Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset Forum onsdagen den 6 september, 09.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 116-140 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

 
………………………………………………………… 
Åsa Karlsson (S) 

 
Justerande 
 
 
Ordförande 

 
…………………………………………………………. 
Matheus Enholm (SD) 
 
 
…………………………………………………………. 
Karl-Anders Andersson (C) § 123 
 
 

   
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-08-30 

Protokollet anslaget under 
tiden 

2017-09-06 - 2017-09-28 

Förvaringsplats för protokollet  Administrativa enheten 

Underskrift 

……………………………………………………… 
Linda Ökvist 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 116     
 
Information om erhållna medel för integrationsprojekt 
 
Sammanfattning 
 
Henrik Oleskog informerar om ett nystartat integrationsprojekt som syftar till att få 
nyanlända i arbete. Projektet, som startade 1 juli 2017, pågår i tre år.  
 
Projektet finansieras av EU och Danmark står som huvudägare. Sotenäs kommun 
är bidragsmottagaren och fördelar i sin tur medel till Munkedals kommun. 
Den kommunala insatsen ska vara 50 %. 
 
Efter projektets slut är målet att deltagarna ska ha någon form av egen inkomst 
samt att strukturerna, framförallt med näringslivet i kommunen, ska vara 
upparbetade. 
 
Beslut 
 
 Arbetsutskottet noterar informationen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 117   Dnr KS 2017-277 
 
Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda fritidshem 
och fristående skolor för år 2017 
 
Sammanfattning 
 
Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. Huvudsaken är att alla barn i kommunen får 
samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om barnet går i en kommunal 
eller fristående verksamhet. 
 
Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg 
fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för: 

• Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet  
• Läromedel, pedagogiskt material och utrustning  
• Måltider 
• Lokalkostnader (kommunens genomsnittskostnad) 
• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 

förskoleklass) 
• Administration (en schablon på 3 %, för pedagogisk omsorg är det dock 1 %)  
• Moms (en schablon på 6 %) 

 
Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på 
förskolan, bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna baseras 
på kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet 
eller skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i 
motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den 
verksamhet som kommunen själv bedriver. 
 
Ersättning per barn och elev för år 2017 är beräknat enligt nedan: 
Förskola  103 859 kr 
Pedagogisk omsorg          96 238 kr 
Fritidshem    31 192 kr 
Förskoleklass   62 219 kr 
Åk 1-6    78 510 kr 
Åk 7-9    90 632 kr 
 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att anordnaren för den 
enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts. § 117 
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-16. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2017 

utgår med 103 859 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 96 238 kr/barn och 
för fritidshem med 31 192 kr/barn. Skolpengen utgår med 62 219 kr/elev 
för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 78 510 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 90 632 kr/elev. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2017 

utgår med 103 859 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 96 238 kr/barn och 
för fritidshem med 31 192 kr/barn. Skolpengen utgår med 62 219 kr/elev 
för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 78 510 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 90 632 kr/elev. 

 
Expedieras 
Skorpans djur- och naturförskola (med besvärshänvisning). 
Ekonomienheten 
Sektor barn och utbildning 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 118   Dnr KS 2017-47 
 
Ansökan om att bedriva enskild pedagogisk omsorg – Ekolek 
Barnomsorg AB 
 
Sammanfattning 
 
Ekolek Barnomsorg AB har tidigare inkommit med ansökan till kommunen. 
Ärendet togs upp på kommunstyrelsens sammanträde 2017-04-12 § 51 då det 
beslutades att dåvarande ansökan skulle återremitteras.  
Ekolek har därefter inkommit med en ny ansökan. 
 
I dagsläget har Ekolek en dagbarnvårdare som är intresserad av anställning och 
planen är att anställa ytterligare en. Inledningsvis skall vikarieanskaffning lösas 
genom att ett samarbete med Skorpans djur och naturförskola. De har upprättat 
ett avtal med förskolan om att Ekoleks barn har förskolan som bas de dagar då 
ordinarie dagbarnvårdaren av någon anledning är frånvarande. 
  
Ekoleks etablering med två dagbarnvårdare bedöms att påverka den kommunala 
verksamheten i ringa omfattning.  
Vårdnadshavare kommer fortsatt ha möjlighet ett välja ett kommunalt alternativ 
vid val av pedagogisk omsorg. 
 
Kommunen har tillsynsansvar gällande förskolor och dagbarnvårdare som 
bedrivs i privat regi. Verksamheter i privat regi och verksamheter i kommunal 
regi kan inte enligt lag samverka när det gäller personalresurser.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-09. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att 

bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi i Munkedals kommun med 
omfattning två dagbarnvårdare och tolv barn i åldrarna ett till fem år. 
 
Enligt kommunens riktlinjer skall start av verksamheten ske inom ett år från 
det datum då godkännandet ges. Har verksamheten inte startat inom denna 
tid måste verksamheten inkomma med en ny ansökan.   

 
Yrkande 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
Protokollsanteckning 
 
S och C avvaktar med förslag till kommunstyrelsen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 118 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner Ekolek Barnomsorg AB:s ansökan om att 

bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi i Munkedals kommun med 
omfattning två dagbarnvårdare och tolv barn i åldrarna ett till fem år. 
 
Enligt kommunens riktlinjer skall start av verksamheten ske inom ett år från 
det datum då godkännandet ges. Har verksamheten inte startat inom denna 
tid måste verksamheten inkomma med en ny ansökan.   

 
Expedieras 
Ekolek Barnomsorg AB 
Barnomsorgssekreteraren  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 119   Dnr KS 2017-334 
 
Dokumenthanteringsplan för Administrativa enheten 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Arkivlagen (1990:782) och av kommunfullmäktige antaget 
arkivreglemente 1995-11-29 § 78 ska varje myndighet upprätta en plan som 
beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras 
(dokumenthanteringsplan). 
Dokumenthanteringsplanen är ett sätt att redovisa de olika typerna av allmänna 
handlingar som återfinns i myndigheten. Dokumenthanteringsplanen är ett 
verktyg för de som hanterar informationen i verksamheten och för allmänheten 
som vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar. 
 
Munkedal tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommuner (SML) kommer 
under 2018 att ansluta ärendehanteringssystemet Ciceron till e-Arkiv. Innan vi 
går in i ett e-Arkiv skall varje kommun göra en klassificeringsstruktur 
(diarieplan).  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-
29. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad dokumenthanteringsplan 

och klassificeringsstruktur för administrativa enheten.  
 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorerna och kommunledningskontoret att se 
över och påbörja arbetet med sina dokumenthanteringsplaner.  

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus 
Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad dokumenthanteringsplan 

och klassificeringsstruktur för administrativa enheten.  
 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt sektorerna och kommunledningskontoret att se 
över och påbörja arbetet med sina dokumenthanteringsplaner.  

 
Expedieras 
Kommunledningskontoret 
Sektorerna 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 120   Dnr KS 2016-373 
 
Förslag till ny politisk organisation 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en 
översyn av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna 
att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten. Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I 
uppdraget ligger att se till följande delar:  
 

 Vitalisering av kommunfullmäktige 
 Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 
 Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 
 Sträva mot ökad maktdelning 
 sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska 

agendan 
 
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har varit referensgrupp. 
Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott fått fortlöpande information om 
uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre tillfällen presenterats för 
referensgruppen och arbetsutskottet.  
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-
14, Missiv daterad 2017-06-02, Uppdragshandling daterad 2016-10-26 samt 
Rapporten Översyn av den politiska organisationen daterad 2017-06-01. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 

1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 
 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Omsorgsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Teknisk nämnd, x ledamöter 
 Byggnadsnämnd, x ledamöter 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer 
behålls oförändrade i den nya politiska organisationen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas 

från den 1/1 2019: 
 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
 Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 

ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 120 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
med ändringen i första att-satsen att Munkedals politiska organisation från den 
1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ: 

 Kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 

 
Matheus Enholm (SD): Bifall till S och C förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
 
M avvaktar med förslag till kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Åsa Karlssons (S) m.fl. tilläggsyrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 

1/1 2019 ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 
 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Välfärdsnämnd, x ledamöter 
 Kultur- och fritidsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Samhällsbyggnadsnämnd, x ledamöter 
 Jävsnämnd, x ledamöter 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer 
behålls oförändrade i den nya politiska organisationen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas 

från den 1/1 2019: 
 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
 Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 

ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 120 
 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska 
organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

 
 
Expedieras 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledarna 
Kommunchefen  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 121   Dnr KS 2017-250 
 
Plan för arbete mot våldsbejakande extremism 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2017, § 67, att återremittera ärendet 
för förtydligande av definitioner. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har 
upprättats utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella 
samordnare mot våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen 
för att konkretisera kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och 
kontaktvägar. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har ett 
helhetsperspektiv. Den omfattar det generella förebyggande arbetet inom 
Munkedals kommun som bland annat handlar om att bedriva 
demokratifrämjande arbete och motverka utanförskap. Detta för att undvika att 
ungdomar radikaliseras och blir våldsbejakande. 
  
Planen tar även fasta på befintliga samverkansstrukturer inom Munkedals 
kommun för att identifiera ungdomar med riskbeteende. Inom dessa strukturer 
finns redan ett gemensamt arbete för att hjälpa dessa ungdomar och deras 
anhöriga utifrån individens specifika behov. 
 
Slutligen tydliggör planen upprättade kontaktvägar för att hantera oro och 
upptäckt av en radikaliserad individ. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-15 
samt Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad plan för Munkedals 

kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Ander Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad plan för Munkedals 

kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  
 
Expedieras 
Samtliga sektorer 
Säkerhetssamordnaren  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 122   Dnr KS 2017-353 
 
Företrädare och firmatecknare för kommunalt förvaltade stiftelser 
 
Sammanfattning 
Munkedal förvaltar idag 10 stiftelser. Av dessa finns beslut från Länsstyrelsen att 
succesivt avsluta fyra genom sk permutation. 
 
Det finns behov att uppdatera beslut på vilka personer som kan företräda och 
agera firmatecknare för de stiftelser som förvaltas av Munkedals kommun.  
Förvaltningen föreslår att kommunens ekonomichef och redovisningsekonom var 
för sig bemyndigas att företräda de kommunalt förvaltade stiftelserna och teckna 
deras namn och firma.  
 
Vad gäller attest för av affärstransaktioner så utses dessa enligt 
delegationsordning punkt 2.5.1.6. Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar samt verkställa in- och 
utbetalningar på dessa konton. Detta åligger kommunchefen.  
 
I årsredovisningslagen framgår att årsredovisningen/räkenskapssammandrag 
ska skrivas under av förvaltaren, kommunstyrelsen. Det har i stiftelser med 
anknuten förvaltning utvecklats praxis att kommunstyrelsens ordförande ensam 
kan skriva under årsredovisningen. Någon förändring av detta föreslås inte. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-26. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ekonomichef och kommunens 

redovisningsekonom bemyndigas att var för sig företräda de kommunalt 
förvaltade stiftelserna och teckna deras namn och firma 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Ander Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att kommunens ekonomichef och kommunens 

redovisningsekonom bemyndigas att var för sig företräda de kommunalt 
förvaltade stiftelserna och teckna deras namn och firma 

 
Expedieras 
Länsstyrelsen 
Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 123   Dnr KS 2017-248 
 
Årsredovisning 2016 för Fyrbodals kommunalförbund samt fråga om 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 
Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2017-05-10 med årsredovisning för 2016. 
Denna antogs av direktionen 2016-03-16. Förbundets revisorer (daterat 2016-
03-24) meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att 
granskningen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.  
 
Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) 
inte uppnåtts under 2016. I årsredovisningen framgår att avvikelser kan 
förekomma och att det beror på åtaganden som direktionen finner angelägna. 
De påpekar att avvikelser bör kommenteras i årsredovisningen. Vidare skriver 
revisorerna att direktionen tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i 
förbundsordningen och har efterfrågat utvärdering avseende arvodering av 
ordförande men inte erhållit någon sådan. Revisorerna noterar att en omarbetad 
förbundsordning är ute på förslag under 2017. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2016 landade på -0,8 mnkr (2015 -0,6). Det egna kapitalet 
sjunker åter och uppgår nu till 2,4 mnkr. Enligt kommunallagen ska en 
avstämning av balanskravet göras och redovisa i förvaltningsberättelsen. Ev 
negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre 
år. Förbundet har inte gjort någon avstämning av balanskravet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2016 inte medför några anmärkningar.  
 
Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål både för 
finansiella mål och verksamhetsmål. Det långsiktiga finansiella målet uppfylls 
inte. Avseende verksamhetsmålen är de många. Det framgår inte vilka av dessa 
mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Någon sammantagen 
bedömning görs inte avseende resultatet av målen, som kommunalförbundet 
fastställt, lever upp till god ekonomisk hushållning.  
Forts. § 123 
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-24. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 123 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Fyrbodals Kommunalförbund 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 

 
Jäv 
 
Åsa Karlsson (S) och Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 
Yrkande 
 
Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att upprätta en plan för hur 
det egna kapitalet ska återställas. 
 
Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att ta hänsyn till revisionens 
notering avseende beslut om arvodering och att hänsyn tas i kommande 
förändring i förbundsordningen. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på Matheus Enholms (SD) tilläggsyrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Fyrbodals Kommunalförbund 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 

 
 Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att upprätta en plan för 

hur det egna kapitalet ska återställas. 
 

 Kommunfullmäktige uppmanar kommunalförbundet att ta hänsyn till 
revisionens notering avseende beslut om arvodering och att hänsyn tas i 
kommande förändring i förbundsordningen. 
 

 
Expedieras 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomienheten 
Kommunchefen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 124   Dnr KS 2017-89 
 
Samordning och styrning av gemensamma nämnder 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomicheferna fick i september 2015 uppdrag av kommuncheferna att 
förbättra samordningen av de gemensamma nämnderna för Lysekil, Munkedal 
och Sotenäs avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), 
internkontroll och styrning. 
 
Det framarbetade förslaget beskriver de olika processerna och ger också förslag 
på vilka olika grupperingar som behövs i styrning och ledning utöver de politiska 
nämnderna. 
 
Förslaget har förankrats vid ägarsamråd 2016-12-09. 
Förvaltningen kan konstatera att behovet av en strukturerad och dokumenterad 
process för styrning och ledning av de gemensamma nämnderna har saknats och 
det har lett till oklarheter avseende förväntningar och leverans för de 
gemensamma nämnderna. 
 
Förvaltningen menar att detta är ett steg i rätt riktning för att få till en 
gemensam process och samsyn kring hur de gemensamma nämnderna ska 
samordnas och ledas. De gemensamma nämnderna ges också tydligare 
förutsättningar om vad som gäller. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-24 samt 
Samordning och styrning av gemensamma nämnder. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen antar det framarbetade förslaget om Samordning och 

styrning av gemensamma nämnder (Miljönämnden, Lönenämnden och IT-
nämnden). 

 
Yrkande 
Åsa Karlsson (S), Karl-Ander Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen antar det framarbetade förslaget om Samordning och 

styrning av gemensamma nämnder (Miljönämnden, Lönenämnden och IT-
nämnden). 

 
Expedieras  
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Ekonomienheten 
Kommunchefen  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 125   Dnr KS 2017-366 
 
Ramborgen för Munkedals Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs till 100 % av Munkedals kommun. Vid 
övertagandet beslutade Kommunfullmäktige 2012-12-20 § 89 om en ramborgen 
på 100 mnkr. Då inkluderades behov av nyinvesteringar under de kommande 
åren. Därefter skedde finansieringen genom en utställd revers. Totalt uppgick 
reversen till 76,2 mnkr. I beslutet förutsattes att MVAB själva, redan under 
2013, skulle genomföra upphandling för egen finansiering.  
 
MVAB har nu en större investering framför sig avseende utbyggnad av VA på 
Tungenäset. Kommunfullmäktige beslutade om genomförande av investeringen 
2017-02-08 § 6. I samma beslut uppdrog man åt förvaltningen att återkomma 
med förslag till kommunfullmäktige med frågan om borgen, revers eller annan 
lösning.  
 
Förvaltningen föreslår nu ett ökat borgensåtagande och att kommande 
investering sker genom att MVAB upphandlar finansiering själva. Förvaltningen 
föreslår också att upprättad revers återbetalas till Munkedals kommun senast 
2020-11-01. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-14 samt 
underlag till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-14. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om borgen på 100 

mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Munkedals Vatten AB 
låneförpliktelser med högsta lånebelopp, inklusive utställd revers, om 125 
mnkr.   
 

 Kommunfullmäktige godkänner borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals Vatten AB genomför egen 
upphandling för finansiering. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Munkedals Vatten AB ska 
lösas in till Munkedals kommun 2020-11-01. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Ander Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

 
Forts. § 125 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om borgen på 100 

mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Munkedals Vatten AB 
låneförpliktelser med högsta lånebelopp, inklusive utställd revers, om 125 
mnkr.   
 

 Kommunfullmäktige godkänner borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals Vatten AB genomför egen 
upphandling för finansiering. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Munkedals Vatten AB ska 
lösas in till Munkedals kommun 2020-11-01. 

 
Reservation 
 
Matheus Enholm (SD) 
 
Expedieras 
Munkedal Vatten AB 
Sektorchef samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Kommunchefen  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 126   Dnr KS 2017-77 
 
Gåva från Munkedals Hembygdsförening 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals Hembygdsförening har sedan 2004 förvarat handlingar från Arctic 
Paper, Sockenbiblioteket och det gamla kyrkoarkivet i lokaler i fastigheten Foss 
7:13, fd Kunskapens Hus. Enligt beslut i dåvarande Tekniska nämnden fick 
lokalerna nyttjas utan kostnad under 2004. Därefter skulle hyra erläggas. Tyvärr 
följdes detta beslut inte upp utan lokalerna har nyttjats utan hyra.  
 
Under 2017 har frågan om hyra och hyresavtal väckts. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat att utta hyra på 12000 kr per år. Munkedals 
Hembygdsförening har inte undertecknat översänt hyresavtal och inte heller 
erlagt hyra. 
 
Munkedals Hembygdsförening har beslutat ”att som gåva till Munkedals kommun 
överlåta arkivmaterial”. Gåvan är inte förknippad med villkor. 
 
Förvaltningens uppfattning är att kommunen ska tacka nej till gåvan. Att förvara 
och hantera materialet kommer att kräva insatser i form av lokaler och personal. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
06-12. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen tackar nej till att ta emot gåvan från Munkedals 

Hembygdsförening 
 

 Munkedals Hembygdsförening uppmanas att snarast flytta arkivet från 
kommunens lokaler i fastigheten Foss 7:13. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Matheus Enholm (SD): Kommunstyrelsen uppmanar Hembygdsföreningen att se 
över möjligheten att Arctic Paper tar emot gåvan. 
Finns inte intresset där skall kommunen godkänna att ta emot gåvan. 
Detta utan ansvar för materialet, då det är skadat sedan tidigare. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Matheus 
Enholms (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts. § 126 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen tackar nej till att ta emot gåvan från Munkedals 

Hembygdsförening 
 

 Munkedals Hembygdsförening uppmanas att snarast flytta arkivet från 
kommunens lokaler i fastigheten Foss 7:13. 

 
 
Expedieras 
Munkedals Hembygdsförening 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

 
§ 127   Dnr KS 2017-238 
 
Option – Tegelverkstomten 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen för Tegelverkstomten, del av Foss 10:1, antogs 2008 och medger 
uppförandet av ca 28 lägenheter i parhus eller radhus.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare godkänt ett optionsavtal med Robab AB och 
Senior Hus & Hem AB om uppförande av villor i parhus med 12 byggrätter. 
Denna byggnation är nu på gång. 
 
Ytterligare ett avtal om försäljning av fyra tomter har tecknats med Dala Trähus 
AB. De inom området kvarvarande tomterna är beroende av att 
Strömstadsvägen stängs. 
 
Ett förslag till optionsavtal har upprättats för 8 byggrätter inom 
Tegelverkstomten med Bohusläns Villan. Avtalet bygger på kommunal 
utbyggnad av gata, va etc och att åtgärder på tomterna görs av Bohusläns 
Villan. 
 
Utbyggnaden av gata, va mm har påbörjats. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-22 samt 
Optionsavtal daterat 2017-04-20. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Bohusläns Villan i 

Munkedal AB avseende byggnation på Tegelverkstomten. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus 
Enholm (SD): Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Bohusläns Villan i 

Munkedal AB avseende byggnation på Tegelverkstomten. 
 
 
Expedieras 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 128   Dnr KS 2016-20 
 
Projektering nytt äldreboende 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen fattade 2016-01-21 § 7 beslut om att lägga ner tre 
äldreboende – Dinglegården, Vässjegården och Ekebacken – och att ersätta 
dessa med ett nytt äldreboende i Dingle. Byggnadsnämnden har inlett 
detaljplanearbete på del av fastigheten Lågum 1:27. 
 
I de äldreboende som ska vara kvar finns de 28 platser på Sörbygården och 42 
på Allégården.  
Sörbygården kan relativt enkelt utökas med 2 platser till 30 och Allégården med 
9 platser till 55 (inkl. viss annan omdisponering).  
Utbyggnaden och viss omdisponering av Allégården genomförs våren 2018. 
Totalt kommer dessa två boende att ha ca 85 platser. 
 
Den preliminära tidplanen visar att projektet, från start detaljplan till inflyttning, 
tar ca 4 år. Inriktningen är inflyttning under våren 2021. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
godkänna förfrågningsunderlag och att godkänna anbud vid större 
entreprenader. Det är då också rimligt att Kommunstyrelsens arbetsutskott 
godkänner projekteringsinriktningen. 
 
För att få en så smidig process som möjligt avser förvaltningen att driva 
projekteringen och framtagandet av relevanta handlingar parallellt med 
planprocessen. Vissa inriktningsbeslut är därför av stor vikt. 
 
Vad ska inrymmas i den nya byggnaden  
Bostäder för äldre, lokaler för hemtjänst och hemsjukvård för Svarteborg och 
Dingle, kök och matsal för verksamheten, rehab och demensdagverksamhet 
samt bemanningsenheten. 
Parkeringsplatser för besökare och personal ska finnas i anslutning till boendet. 
Möjligheten att anlägga hållplats för kollektivtrafik i anslutning till boendet bör 
utredas. Platser för taxi, färdtjänst, rörelsehindrade mm ska finnas i anslutning 
till entrén. 
Det finns en inneboende tröghet i planerings- och byggprocessen. 
Planprocessens inriktning är att ta fram en större byggrätt än vad som kommer 
att utnyttjas för utbyggnad av etapp 1 och 2, för att ge flexibilitet och 
utvecklingspotential. Etapp 1 ska täcka behovet av platser (ca 74 nya platser) 
fram till 2027, vilket innebär att utbyggnad av etapp 2 påbörjas under 2025. 
Etapp 2 ska täcka behovet av platser (ca 88 nya, eller 14 nya i etapp 2) fram till 
2033 vilket innebär att utbyggnaden av etapp 3 påbörjas 2031. 
 
Nuläge 
Vid årets utgång 2016 bodde ca 18 % av de kommuninvånare som är över 80 år 
på särskilt boende. (712 personer 80+ /129 boende). 
Från årsskiftet har antal boendeplatser minskat till 123 platser och den 22 mars 
2017 hade kommunen 717 kommuninvånare över 80 år.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 128 
 
Av dessa bor alltså lite över 17 % på SÄBO nu. Detta är exklusive 
korttidsplatser. Räknar vi in korttidsplatserna har kommunen 135 SÄBO 
(123+12). 
 
Sammanställning 
Behov enligt tidigare utredningar och statistik: 
 Antalet 

+80 
enligt 
prognos 

ÄO 
2013 
20% 

Rev 
ÄO 
okt 
2014 
21% 

Snabbutr. 
2015 
21% 

Rev 
förslag 
nov 
2016 
19,5% 

Lämnad 
statistik 
2013-
15 
exkl. 
korttids 
17,6% 

Förslag 
Antal 
lägenheter 
inkl. 
korttids 
totalt 

2020/21 726 145 146 150 142 128 145 
2025 851 170 168 173 166 150 163 
2030 960 192 189 193 187 169 183 
2035 1009 202 195 200 197 178 191 
2040 1019 204 199 203 199 179 192 

 
Med 30 lägenheter på Sörbygården och 55 lägenheter på Allegården är det 
följande antal som ska skapas: 
 
År- behov Sörbygården/Allegården Nytt boende 

Dingle 
2021 – 145 85 60 
2025 - 163 85 78 (2027 86 pl) 
2030 – 183 85 98 (2033 94 pl) 
2035 – 191 85 106 
2040 - 192 85 107 

 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-28 samt Bilaga Projektering Äldreboende, daterad 2017-08-28. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att projektering av nytt 

äldreboende i Dingle påbörjas. Inriktningen är bostäder för äldre (86 
platser), lokaler för hemtjänst i Svarteborg, hemsjukvård för Svarteborg och 
Munkedal, kök och matsal för verksamheten, rehab och 
demensdagverksamhet samt bemanningsenheten. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
årliga driftskostnader för äldreboendet. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott begär återkommande rapportering från 
projekteringen samt att tidpunkt och omfattning av utbyggnadsetapperna 2 
och 3 redovisas. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 128 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Matheus Enholm (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg i att-
sats 2: innan förfrågningsunderlaget går upp för beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Ann-Sofie 
Alms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att projektering av nytt 

äldreboende i Dingle påbörjas. Inriktningen är bostäder för äldre (86 
platser), lokaler för hemtjänst i Svarteborg, hemsjukvård för Svarteborg och 
Munkedal, kök och matsal för verksamheten, rehab och 
demensdagverksamhet samt bemanningsenheten. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
årliga driftskostnader för äldreboendet innan förfrågningsunderlaget går upp 
för beslut. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott begär återkommande rapportering från 
projekteringen samt att tidpunkt och omfattning av utbyggnadsetapperna 2 
och 3 redovisas. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 129   Dnr KS 2017-368 
 
Projektering Centrumskolan 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2017-04-27 § 37 att befintlig skolstruktur 
beträffande skolornas placering behålls. 
 
Tidigare har KF (juni 2016) beslutat om köksombyggnad och ny förskola vid 
Centrumskolan för ca 20 mnkr under åren 2017-2018. Som en följd av 
skolutredningen har projektering och andra förberedelsearbeten ”vilat”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att 
godkänna förfrågningsunderlag och att godkänna anbud vid större 
entreprenader. Det är då också rimligt att arbetsutskottet godkänner 
projekteringsinriktningen. 
 
Skolutredningen betonar behovet av upprustning av befintliga skolbyggnader. 
Satsningen på Centrumskolan, som utredningen pekar ut som mest angelägen 
har kostnadsbedömts till ca 40 mnkr. 
 
Förutsättningar 
Köket planeras och byggs om som ett tillagningskök. 
Förskolan har tidigare bedömts ha behov av 4 avdelningar. Ny bedömning, bl.a. 
p.g.a. ökat antal barn, bedöms nu behovet vara 5 avdelningar. 
Centrumskolan renoveras i sin helhet och anpassat bättre till modern pedagogik. 
Skolgården rustas upp. Den allmänna gc-vägen genom skolvägen ses över. 
Det allmänna biblioteket som finns i skolbyggnaden flyttas till Munkedals 
utvecklingscentrum. 
 
Statistik över barn: 
    
Födelseår Munkedal Stale Dingle Hällevadsholm Hedekas  Totalt 
-11 38 35 22 8 18  121 
-12 59 36 21 14 15  145 
-13 46 28 19 7 14  114 
-14 37 36 18 20 15  126 
-15 42 30 21 6 12  111 
-16 38 21 18 14 15  106 
-17 13 11 5 4 9   42 
    
Totalt 273 197 124 73 98  765 

 
Inräknat i detta antal är alla folkbokförda barn samt 13 asylsökande som har allmän 
förskola (födda 2011 tom 2013)  
Övriga ev. asylsökande barn som bor i kommunen födda 2014 tom 2017 finns ej i vårt 
system 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts. § 129 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-21. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 

projekteringen av om- och tillbyggnad av Centrumskolan, inkluderande kök, 
ny förskola och skola 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
årliga driftskostnader för skolverksamheten 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med förslag på användningsområde för nuvarande förskolebyggnad. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Matheus Enholm (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg i att-
sats 2: innan förfrågningsunderlaget går upp för beslut. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Ann-Sofie 
Alms (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att påbörja 

projekteringen av om- och tillbyggnad av Centrumskolan, inkluderande kök, 
ny förskola och skola 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att redovisa 
årliga driftskostnader för skolverksamheten innan förfrågningsunderlaget går 
upp för beslut. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med förslag på användningsområde för nuvarande förskolebyggnad. 

 
 
Expedieras 
Akten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 130   Dnr KS 2017-340 
 
Yttrande över Lysekilsbanan från Trafikverket 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket har översänt en remiss gällande upphörande av underhåll av 
Lysekilsbanan. Synpunkter ska vara Trafikverket tillhanda senast 2017-09-20. 
 
Bakgrunden är att Lysekilsbanan inte trafikerats med reguljär persontrafik sedan 
1983 och att ansträngningarna att öka godsmängderna inte lett till ökad trafik. 
På bandelen förekommer endast sporadisk trafik.  
 
Trafikverket kan, tidigast tre år efter beslut om upphörande av underhåll, 
besluta om nedläggning av Lysekilsbanan. 
 
Uppgifter från Lysekils Hamn har gjort gällande att det potentiellt finns stora 
godsmängder som lämpar sig för järnvägstrafik. Privata intressen i Hallinden har 
ansökt om att få anlägga en godsterminal. I detaljplanen för ”Logistikcentrum” 
vid Gläborg finns anslutning till Lysekilsbanan redovisad som en 
transportmöjlighet. 
 
Möjlighet finns för kommunala och privata intressen att ta över drift och 
underhåll av banan och finansiera detta via omfattande godstransporter. 
 
Nedlagda bandelar har på andra håll i landet blivit lyckade turistsatsningar. 
Lysekilsbanan skulle kunna bli en cykelled som lockar turister till området och 
som erbjuder en säker och tilltalande väg. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-03 samt Externremiss – Upphörande av underhåll Lysekilsbanan, (Munkedal) 
– Lysekil, bandel 623 i Lysekils och Munkedals kommun, Västra Götalands län. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen tillstyrker ett upphörande av underhållet på Lysekilsbanan 

samt uppmanar Trafikverket att 
 erbjuda privata och kommunala intressen att överta banan 
 vid eventuellt beslut om nedläggning avlägsna spår, slipers mm 
 medverka till att banvallen kan utnyttjas för annat genom att överlåta 

”järnvägsfastigheten” till kommunerna 
 
Protokollsanteckning 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson, Ann-Sofie Alm (M) och Matheus 
Enholm (SD) återkommer till kommunstyrelsen med eget yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet utan förslag till beslut. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 131   Dnr KS 2017-308 
 
Ansökan om bidrag – Gadderöds skjutbana 
 
Sammanfattning 
 
Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets har för avsikt att genomföra åtgärder på 
föreningens skjutbana på Gadderöd. Åtgärderna syftar till att minska buller och 
omgivningspåverkan. 
 
Munkedals kommun har inga anslag för denna typ av verksamhet. Åtgärderna 
bör därför finansieras genom bidrag från andra organisationer och avgift från de 
som utnyttjar skjutbanan. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-19 samt 
ansökan från Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets, inkommen 2017-06-12. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen avslår ansökan från Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets om 

bidrag för åtgärder på skjutbanan i Gadderöd. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
uppmana dem att återkomma med ansökan 2018 med en redogörelse över sin 
ungdomsaktivitet då det är ett prioriterat område samt även söka bidrag från de 
kommuner man har utövare från. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Åsa 
Karlssons (S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslut i enlighet med 
tilläggsyrkandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen avslår ansökan från Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets om 

bidrag för åtgärder på skjutbanan i Gadderöd. 
 
 Kommunstyrelsen uppmanar Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets att 

återkomma med ansökan inför 2018 med en redogörelse över sin 
ungdomsaktivitet då det är ett prioriterat område samt även söka bidrag 
från de kommuner man har utövare från. 

 
 
Expedieras 
Munkedal-Lysekils jaktvårdskrets 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 132   Dnr KS 2017-222 
 
Medborgarförslag – Åtgärder mot störande fiskmåsar 
 
Sammanfattning 
 
Irene Barfoot Ekelund föreslår i ett medborgarförslag att fågelskrämmor placeras 
ut på strategiska platser för att minska upplevt obehag av fiskmåsar. 
 
Fiskmåsar har blivit allt vanligare i och i anslutning till tätorter. Äggen läggs i 
april-maj och ruvas i 22-24 dagar. Därefter tar det ca 5 veckor innan ungarna är 
flygfärdiga. Fiskmåsarna lägger normalt en kull per år. 
 
Munkedals kommun och många andra fastighetsägare har avtal med 
saneringsföretag för åtgärder som kan minska olägenheter av t.ex. fåglar i 
tätortsområden. Det kan gälla att riva bon, plocka eller picka ägg m fl. åtgärder. 
 
Fågelskrämmor av rovfågelstyp är vanliga i t.ex. småbåtshamnar. Den 
avskräckande effekten klingar av över tid eftersom fåglarna vänjer sig. Under 
den tid som fågelskrämman har effekt skräms alla fåglar, d.v.s. även de som 
naturligt vistas i tätorter och som uppskattas av boende och de som vistas i 
området. 
 
Det är förvaltningens bedömning att vidtagna åtgärder minskar störningar från 
fiskmåsar men att minska dessa helt är inte möjligt. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
05-08 samt medborgarförslag, insänt 2017-04-27. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
 
 
Expedieras 
Irene Barfoot Ekelund 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 133   Dnr KS 2017-259 
 
Byggnation av hyresrätter – Munkbo 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun har vid extra bolagsstämma i oktober 2016 överlämnat 
utredningsuppdrag till Munkbo AB att bygga hyresrätter genom allmännyttan. 
Munkbos styrelse har 2017-05-12 § 51 behandlat ärendet. 
 
I Munkedals kommun finns byggklara tomter för flerbostadshus på Brudås (5st), 
Vadholmen, vid Bruksskolan, Tegelverket, Allmänna vägen i Dingle, vid 
järnvägsstationen i Hällevadsholm, vid Hensbacka (privat) samt utmed 
Cyklamenvägen i Hedekas. 
 
Detaljplanearbete för nya flerbostadstomter pågår på Vadholmen, i 
Örekilsparken och på Åsen vid Saltkällan (privat). 
 
Diskussioner med olika byggherrar om att förvärva mark för byggnation 
avseende Vadholmen och Tegelverket pågår. Byggnation påbörjas med stor 
sannolikhet under 2017. Flera byggherrar har dessutom anmält intresse för 
pågående planarbete på Vadholmen och i Örekilsparken. 
 
Av betydelse för synen på den framtida hyresmarknaden är vissa planerade 
projekt i närområdet. T.ex. så planerar Preemraff en större utbyggnad där drygt 
2000 personer är inblandade under utbyggnaden som ger ca 200 nya 
arbetstillfällen under drift. DILABs satsning på större lager bedöms ge ca 30 nya 
arbetstillfällen och andra eventuella företagsetableringar kan ge ytterligare 
arbetstillfällen, vilket kan innebära ett ökat behov av bostäder. 
 
SABO och SKL har genomfört upphandlingar av en rad ”typhus” som 
bostadsbolag kan avropa. Detta avrop avser byggnad över bottenplatta. Mark, 
markarbeten, bottenplatta, anslutningsavgifter byggherrekostnader mm 
tillkommer. Priset för dessa upphandlingar bedöms ligga ca 25 % under 
marknadspris vid en enskild upphandling. 
 
Munkbo ser gärna att nya lägenheter uppförs eftersom behovet bedöms stabilt 
under kommande åren. Förvaltningen delar uppfattningen att det behövs fler 
lägenheter. Förvaltningen ser fördelar med att privata fastighetsbolag uppför och 
hyr ut bostäder. Denna utveckling bör följas noga och tomter för flerbostadshus 
bör bjudas ut på marknaden. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
05-17 samt protokoll från möte med styrelsen för Munkedals Bostäder 
Aktiebolag 2017-05-12. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen om nybyggnation från Munkbo 

AB 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 133 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen om nybyggnation från Munkbo 

AB 
 
 
Expedieras 
Munkbo AB 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 134   Dnr KS 2017-369 
 
Hyresavtal Munkbos fd. kontor 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att lämna externa hyresavtal då dessa löper ut. 
Som ett led i att förbereda för detta och för att viss verksamhet är trångbodd 
har ett nytt hyresavtal tecknats med Munkbo AB avseende Munkbos tidigare 
kontor. Den verksamhet som planeras flyttas dit är omsorgssektorns 
försörjningsstöd och missbruksenheten. Viss ombyggnad, en toalett och två nya 
dörrar för att begränsa tillgängligheten, erfordras. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-
08-15 samt Hyreskontrakt för lokal, nr 04-749. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat hyresavtal för 

Munkbos f.d. kontor. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upprättat hyresavtal för 

Munkbos f.d. kontor. 
 
Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 4.2.1 
 
Expedieras 
Avdelningschef VoÄ 
Sektorchef samhällsbyggnad 
Munkbo AB 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 135   Dnr KS 2017-260 
 
Tillgänglighetsinventering Munkbo 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen återremitterade 2017-06-14 § 82 Munkbos redovisning av 
tillgänglighetsinventering, dels för att inventeringen inte bifogats och dels för att 
inventeringen även ska ta hänsyn till syn och hörsel. 
 
Kommunfullmäktige gav juni 2015 Munkbo AB i uppdrag att genomföra en 
tillgänglighetsinventering av bolagets samtliga lägenheter. Munkbos styrelse har 
2017-05-02 § 52 godkänt redovisningen.  
 
Inventeringen har genomförts enligt principen ”utifrån och in”, dvs entreer, 
trappor/hiss, dörröppnare och antal tillgängliga lägenheter. Resultatet framgår 
av bifogad sammanställning. 
 
Totalt bedöms 195 av Munkbos 546 lägenheter vara tillgängliga för 
rörelsehindrade. De geografiska förhållandena utanför byggnadens närområde 
har inte bedömts. Inom Munkbos fastighetsbestånd finns det 11 hissar. 
 
Det finns i Munkbos bostadsbestånd inga särskilda åtgärder för att underlätta för 
personer med syn- eller hörselnedsättningar. 
 
Beredning 
 
VD för Munkbo skrivelse, daterad 2017-06-21, Kommunchefens tjänsteskrivelse, 
daterad 2017-05-17 samt tillgänglighetsinventering. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 
 
Expedieras 
Munkbo AB  



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(40) 

Sammanträdesdatum 
2017-08-30 

 

 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 136   Dnr KS 2017-227 
 
Förlängning av samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 
i Västra Götaland 
 
Sammanfattning 
 
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso– och 
sjukvårdsansvaret enligt hälso– och sjukvårdsavtalet ska kunna följas inom 
hjälpmedelsförsörjningen. Samarbetsavtalet för försörjning av personligt 
förskrivna hjälpmedel, (Samarbetsavtalet) gäller för perioden 2015-10-01 – 
2017-09-30 och är tecknat mellan länets 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen(VGR). Utförare är Servicenämnden genom 
Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. Om en ny 
överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas upphör innevarande avtal 
2017-10-01.  
 
Under hösten 2016 har en utvärdering av avtalet genomförts. Syftet med 
utvärderingen var att utvärdera effekten av nuvarande samarbetsavtal i relation 
till den tidigare upphandlade försörjningsmodellen samt att ta fram ett underlag 
inför beslut om framtida försörjningsmodell. 
  
Samarbetsavtalet har inneburit en sänkning av kostnaderna med 74 mnkr och 
Hjälpmedelscentralen redovisar ett positivt resultat för perioden. Det innebär att 
en återbetalning har gjorts till kommunerna varav till Munkedals kommun, ca 20 
tkr.  
Uppföljningsrapporterna har stämts av och det framfördes inga synpunkter på 
att något såg avvikande ut i rapporterna från Hjälpmedelscentralen.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-05, 
utvärdering av samarbetsavtal 2015-2017 samt samarbetsavtal 2015-2017. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal i enlighet med 

förslag, Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2017-10-01 
– 2020-09-30. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med 
tre år i taget. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att teckna avtal i enlighet med 

förslag, Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2017-10-01 
– 2020-09-30. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med 
tre år i taget. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

 
Forts § 136 
 
Expedieras 
Kommunchefen 
Socialchefen 
Avdelningschef VoÄ 
Avdelningschef Stöd 
Enhetschef rehabenheten 
MAS 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 137   Dnr KS 2017-280 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2016 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med patientsäkerhetsberättelse är att ha kontroll över patientsäkerheten 
inom kommunens hälso- och sjukvård. Systematiskt kvalitetsarbete innebär ett 
strukturerat arbeta med riskbedömningar, avvikelser och egenkontroll.  
 
Vårdgivaren tillika kommunstyrelsen är också skyldig att bedriva systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse.  
 
Patientsäkerhetsarbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården har inte 
inneburit några stora förändringar under 2016. De nationella kvalitetsregistren 
Senior Alert, BPSD och Palliativregistret ger bra underlag för vad respektive 
verksamhet behöver arbeta med. 
 
Mål är att skapa trygghet och självständighet för de kommunala patienterna.  
 
Av patientsäkerhetsberättelsen ska framgå: 

    Mål för kommunala hälso- och sjukvården  
 Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år 
 Vilka åtgärder som var vidtagits för att öka patientsäkerheten  
 Vilka resultat som uppnåtts  

 
Beredning 
 
Medicinskt ansvariga sjuksköterskans tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-22 samt 
Munkedals kommuns Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2016. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2016.  
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut med tillägget att Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att arbeta 
mer för att minska nattfastan så den understiger 11 timmar samt att intensifiera 
kvalitetsarbetet. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Åsa 
Karlssons (S) m.fl. tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslut i enlighet 
med tilläggsyrkandet. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 137 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2016.  

 
 Kommunstyrelsen uppmanar förvaltningen att arbeta mer för att minska 

nattfastan så den understiger 11 timmar samt att intensifiera 
kvalitetsarbetet. 

 
Expedieras 
MAS 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 138   Dnr KS 2017-151 
 
Överenskommelse och gemensam riktlinje för Samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård är 
att övergången från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Lagen 
ställer nya krav på parterna med fokus på gemensamt ansvar, samverkan, nya 
arbetssätt, att arbeta med ständiga förbättringar tillsammans och samordna 
gemensamma insatser kring individen i en samordnad individuell plan. 
Personens medbestämmande och delaktighet i planeringen ska beaktas. 
Öppenvården får ett uttalat ansvar för samordning och planering av insatser 
som krävs för en fortsatt vård, stöd och omsorg i hemmet.  

Överenskommelsen som är partsgemensam ska tydliggöra huvudmännens 
gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång till öppen vård och 
kommunal hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst vid utskrivning från 
slutenvården. Planeringsprocessens krav fastställs i Gemensam riktlinje om 
utskrivningar från sluten hälso- och sjukvård.  

Den ekonomiska regleringen bygger på en modell där kommunens 
betalningsansvar utgår från genomsnittsvärden av utskrivningsklara dagar.  
 
Kommunens betalningsansvar till Västra Götalandsregionen:  

 Inträder då genomsnittsvärdet överstigit tre dagar under en 
sammanhängande period av tre månader. Från månad fyra har 
kommunen betalningsansvar.  

 Betalningsansvaret faller ut tre dagar efter att slutenvården skickat 
meddelande om utskrivningsklar.  

 Kostnaden per person och dygn är 6000 SEK. Beloppet räknas om i 
enlighet med prisutvecklingen.  
 

Detta gäller under förutsättning att  
 Den slutna vården har skickat ett inskrivningsmeddelande till berörda 

enheter i kommunen.  
 Den slutna vården har skickat ett meddelande om att personen är 

utskrivningsklar till berörda enheter i kommunen.  

Om en samordnad individuell plan vid utskrivning ska genomföras enligt 4 kap. 1 
och 2 § är kommunen endast betalningsansvarig om den fasta vårdkontakten i 
öppenvården har kallat till samordnad individuell plan i enlighet med 4 kap. 3 § 
(lagen 2017: 612). (Lagrådsremiss Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och 

 Sjukvård proposition 2016/17:106) 

Om den enskilde inte kan skrivas ut från slutenvården på grund av att 
öppenvården inte kan tillgodose eller inte har försäkrat sig om att det som är 
planerat är möjligt att få tillgodosett för den enskilde, inträder inte kommunens 
betalningsansvar. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 138 
 
Förslaget är att kommunens betalningsansvar inträder då genomsnittsvärdet 
för utskrivningsklara dagar överstiger tre dagar under tre sammanhållna 
månader. Modellen ger en viss flexibilitet och skapar större möjlighet för 
planering.  

För personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk vård gäller kommunens 
betalningsansvar med 30 dagar från att meddelande om utskrivningsklar har 
lämnats från slutenvården till och med 2019-01-01.  
 
Beredning 
 
Socialchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-04, Missiv 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, förslag till 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning, förslag till riktlinje om 
utskrivningar samt definitioner samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse och gemensam riktlinje för 

Samverkan från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.  

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag 
till beslut. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse och gemensam riktlinje för 

Samverkan från sluten hälso- och sjukvård mellan kommuner i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.  

 
 
Expedieras 
Socialchef 
Kommunchef 
Avdelningschef VoÄ 
Enhetschef Biståndsenheten 
MAS 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 139   Dnr KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendemannauppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Birgitta Karlsson (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag i 
kommunstyrelsens myndighetsutskott, folkhälsopolitiska rådet samt som 
förtroenderåd inom omsorgen. 
 
Kommunstyrelsen har efter henne att välja: 

- Ersättare till kommunstyrelsens myndighetsutskott 
- Ledamot till Folkhälsopolitiska rådet 
- Sammankallande till förtroenderåd inom omsorgen (Ekebacken). 

 
Alf Sifversson (M) har avlidit. 
 
Kommunstyrelsen har efter honom att välja: 

- Ersättare till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund 
- Ledamot till förtroenderåd inom omsorgen (Hällevadsholm). 
- Ersättare till Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet. 

 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-08-16 
samt avsägelse från Birgitta Karlsson (C), inkommen 2017-06-16. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 
Protokollsanteckning 
 
Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M) meddelar att de återkommer 
med nomineringar till kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet utan förslag till beslut. 
 
Expedieras 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 140  
 
Information Kommunchef 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomichefen informerar om möjligheten för kommunen att placera medel i 
pensionsstiftelser. Swedbank är inbjuden för att informera arbetsutskottet 
ytterligare. 

Ekonomichefen informerar kort om delårsbokslut för augusti.  

Samhällsbyggnadschefen redogör för möjliga fastighetsförsäljningar av Dingle 
2:56 samt planerade åtgärder för byggnader. 

Kommunchefen informerar om revisionens granskning gällande inköp och 
upphandling samt systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Beslut 
 
 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. 
 


