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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 23 mars 2016 
Kl. 17.00 - 18.10 

 
Beslutande Åsa Karlsson (S)  Ann-Sofie Alm (M) 
 Rolf Berg (S)  Malin Östman (M) 
 Maria Sundell (S) Malin Corner (M) ersätter Jan Hognert (M) 
 Said Lundin (S) Bo Ericsson (M) 
 Caritha Jacobsson (S)  Alf Sifversson (M) ersätter Markus Frostborn (M) 
 Håkan Bergqvist (S) ersätter Anna Norrgran (S) Camilla Espenkrona (M) 
 Jenny Jansson (S) Heikki Klaavuniemi (SD)  
 Per-Arne Brink (S)  Matheus Enholm (SD)  
 Liza Kettil (S) Per Nilsen (SD) 
 Regina Johansson (S) ersätter Leif Högberg (S) Tony Hansson (SD) 
 Pia Hässlebräcke (S)  Christoffer Wallin (SD) 
 Christer Nilsson (C), ordförande Tiina Hemberg (V) 
 Lars-Göran Sunesson (C) Ove Göransson (V) 
 Helena Hansson (C) Nina Andersson (KD) 
 Karl Anders Andersson (C) Clarence Holgersson (KD) 
 Birgitta Karlsson (C) Karin Blomstrand (L) 
 Carina Thorstensson (C)  
 Hans-Joachim Isenheim (MP)  
Ej tjänst-
görande 
ersättare 

  
Barbro Gustavsson (C)  
  

 
Övriga deltagare 

Håkan Sundberg, kommunchef 
Aya Norvell, sekreterare 

  
Utses att justera Maria Sundell (S) och Christoffer Wallin (SD) 
  
Justeringens tid 
och plats 

2016-03-29, kl. 08.00, Kommunhuset Forum, Wikner 

 
Sekreterare 
 

   
Paragrafer 7-19 

 Linda Ökvist   

Ordförande 
 

   

 Christer Nilsson (C)   

Justerande 
 

   

 Maria Sundell (S)  Christoffer Wallin (SD) 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ och sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2016-03-23 
Protokollet anslaget under tiden 2016-03-29 – 2016-04-20 
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten, Forum Munkedal 
 
Underskrift 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
§ 7 
 
Godkännande av kungörelse 
 
 
Samtliga närvarande ledamöter godkänner hur sammanträdet kungjorts. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 8 
 
Anmälan av nya motioner 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2016-02-23 med motion om marknadsföring av 
kommunen. 
Karin Blomstrand (L) inkom 2016-02-23 med motion om tillgänglighet i 
kommunens lokaler. 
Karin Blomstrand (L) inkom 2016-02-23 med motion om att se över reglerna för 
torghandel. 
 
Karin Blomstrand (L) föredrar samtliga motioner. 
 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 
Expedieras till 
Ansvarig handläggare 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 9 Dnr KS 2014-69 
 
Medborgarförslag med önskemål om en skatepark i Örekilsparken 
 
Isac Siverstam föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark anläggs i 
Örekilsparken. Parken anses som en lämplig plats eftersom det finns lediga ytor 
och ligger så att aktivitet i parken inte stör. Ungdomarna har medverkat i 
studiecirklar för att studera anläggningar etc. Ungdomarna är beredda att 
medverka ekonomiskt vid anläggandet. 
 
Örekilsparken skulle ”må bra” av aktiviteter och anläggningar som gör att fler 
personer vistas i parken. Boulebana, minigolf, motionsanläggning och lekplats är 
verksamheter som fungerar bra i parken. 
 
En färdig anläggning enligt ungdomarnas önskemål omfattar ca 5-600 m2 m 
mark med ett antal olika åkattraktioner tillverkade i betong. Kostnaden bedöms 
uppgå till ca 2-3 milj kr.  
 
Sedan medborgarförslaget har skateboardramper och andra anläggningar 
uppförts i Örekilsparken. Ytterligare insatser, för skateboardaktiviteter, är inte 
planerade. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 41 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 44 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2016-01-19 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 

 

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget 
 
 

Expedieras till 
Isac Siwerstam 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 10 Dnr KS 2016-63 
 
Munkedals Vatten AB bokslut 2015 samt utfärdande av 
ombudsinstruktioner 
 
Munkedal Vatten AB har inkommit med en preliminär årsredovisning.  
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 
allmänna va-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 
som har anknytning till denna verksamhet. 
 
Redovisningen för 2015 visar på ett överuttag motsvarande 0,092 mnkr. Sedan 
tidigare år finns ett underuttag gentemot abonnenterna, detta minskas nu och 
uppgår vid årsskiftet till 2,1 mnkr. Underuttaget hör i huvudsak ihop med 
kostnader för översvämningarna under 2014. Även kostnaderna minskar jämfört 
med 2014. Föregående års resultat belastades med 3,5 mnkr som en avsättning 
för ytterligare kostnader i samband med vattenskador 2014.  
 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 6,7 mnkr. Största investeringen 
genomfördes med va-utbyggnad på Västergård. I övrigt var investeringsnivån 
relativt låg under året.  
 
Under året har arbete lagts på utredningar efter översvämningar 2014. Utöver 
det kan nämnas pågående arbete med framtagande av plan för nödvatten och 
ny taxekonstruktion som beräknas vara klara under 2016. På uppdrag av 
kommunen har en va-utredning avseende Tungenäset genomförts. Arbetet med 
att ta fram förslag på skyddsområden och föreskrifter pågår. 
 
De närmsta årens investeringsvolym kan komma att bli väldigt hög, bl.a. med 
tanke på utbyggnader på Tungenäset, Gläborg m.fl. Det kommer att ställas höga 
krav på att finansieringen av dessa utbyggnader löses. Översvämningar på 
grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal hösten 2014. Olika 
åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora flöden. 
Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. 
Därför behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens 
grundvattentäkter. Ökat investeringsbehov i befintligt nät kommer att bli 
aktuellt. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 26 
Ekonomichefens och sektorchefens samhällsbyggnad tjänsteskrivelse  
2016-02-20 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av överskott 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 10 

 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av överskott 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

Expedieras till  
Ombudet 
Akten  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 11 Dnr KS 2015-365 
 
Munkedals Bostäder AB bokslut 2015 samt utfärdande av 
ombudsinstruktioner  
 
Munkbo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Munkbo ABs föremål 
för sin verksamhet är att inom Munkedals kommun äga, förvalta, förädla, 
bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål. Därtill hör även 
kollektiva anordningar samt lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av 
dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 
lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 
 
Resultatet efter skatt uppgår till +1,9 mnkr. Intäkterna ökar med 2,6 mnkr 
framförallt tack vare en ökning av antalet lägenheter (32). Det som framförallt 
påverkar resultatet är en återföring av nedskrivningar av fastigheter. Kostnader 
för räntor ökar med 0,6 mnkr p.g.a. ökat fastighetslån. 
Soliditeten fortsätter att förbättras något och uppgår för året till 9,6 %.  
 
Kommunen har sedan tidigare ingått borgen för bolaget för motsvarande 175 
mnkr. Bolaget beviljades en ökning av borgen med 50 mnkr i juni 2013 för 
nybyggnation av hyreshus på fastigheten Foss 2:68. Av dessa 50 mnkr har 45 
mnkr utnyttjats. Bolaget har under året erhållit ytterligare utökad borgen med ca 
100 mnkr detta för en planerad stamrenovering under 2016. 
Bolaget har också ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 73 mnkr som 
kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet. 
  
Munkbo AB har, med hänvisning till resultatet möjlighet att lämna utdelning till 
ägaren. Inflyttning i nytt flerbostadshus med 32 lägenheter har skett under året. 
 
Munkbo AB ska bidra till att kommunens bostadspolitiska mål (fler lägenheter) 
uppfylls. Rambo AB kommer under året att presentera förslag på fastighetsnära 
hämtning av avfall och återvinningsbara fraktioner. En utmaning är att se hur 
detta ska genomföras i flerbostadshus. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 28 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 27 
Ekonomichefens och sektorchefens samhällsbyggnad tjänsteskrivelse  
2016-02-22 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av överskott 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Beslutar om att utdelningen till ägaren ska vara 500 tkr 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 11 
 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet: 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av överskott 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Beslutar om att utdelningen till ägaren ska vara 500 tkr 

 

Expedieras till 
Ombudet 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 12 Dnr KS 2016-62 
 
Rambo AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner 
 
Rambo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Redovisningen för 
2015 visar på ett positivt resultat efter finansiella poster på +7,3 mnkr (efter 
skatt +4,8 mnkr). Avyttring av delar av transportverksamheten samt ökade 
intäkter för inkommande avfall har påverkat resultatet positivt. Rambo ABs 
föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera och 
behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet 
såsom återvinnings- och miljötjänster. 
 
Resultatet efter skatt uppgår till +4,8 mnkr. Intäkterna ökar med 6,0 mnkr 
framförallt tack vare ökning av inkommande avfall. På kostnadssidan sker en 
marginell minskning, 0,2 mnkr. Som enskild post minskar personalkostnaderna 
väsentligt, -1,7 mnkr. Antalet anställda har minskat med fyra personer, till 66. 
Skatt på årets resultat uppgår till 1,5 mnkr. Soliditeten fortsätter att förbättras 
och uppgår nu till 58 %. Trots hög investeringsvolym uppgår saldot på kassa och 
bank till 36,9 mnkr. Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 
0,3 mnkr till aktieägarna. För Munkedals del innebär det 0,05 mnkr. 
 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 17 mnkr. Största investeringen avser 
återvinnings- och sorteringsanläggningar. Finansiering sker med egna medel.  
 
Under året har beslut tagits om nytt insamlingssystem i Lysekil samt avyttring 
av delar av transportverksamheten. 
 
Förslag på nytt insamlingssystem i Munkedal kommer att lämnas under 2016. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 29 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 28 
Ekonomichefens och sektorchefens samhällsbyggnad 2016-02-22  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av överskott 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Godkänner förslag till utdelning 

 
Beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av överskott 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Godkänner förslag till utdelning 

 

Expedieras till 
Ombudet 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 13 Dnr KS 2016-62 
 
Dilab bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner 
 
Dilab AB har inkommit till Munkedals kommun med en årsredovisning samt 
revisionsrapport. Redovisningen för 2015 visar på -0,084 mnkr.  
Underskottet beror på det avtal som tecknades under byggprocessen och avsåg 
kostnader för extra pålning. Dessa tillkommande kostnader täcks inte av 
hyresavtal. Revisorn föreslår ansvarsfrihet. Dilab AB har verksamheten 
lokaliserad till Dingle och hyr ut lokaler till lagerverksamhet. Bolaget ägs till 51 
% av Munkedals kommun och till 49 % av New Wave Group AB. 
 
Resultatet för året förbättras jämfört med 2014 och landar på ett underskott på -
0,084 mnkr. Förbättringen beror i huvudsak på det förmånliga ränteläget. 
Kostnaderna för lånen sjunker med 0,181 mnkr. I övrigt ligger kostnaderna på 
samma nivå som för 2014. Däremot så sjunker intäkterna med 0,181 mnkr 
eftersom räntekostnaderna sjönk. 
 
Bolaget har under året amorterat 0,950 mnkr för ett kortfristigt banklån. 
Företagets soliditet uppgår till 32 %. 
 
Ansvaret för underhåll och skötsel åvilar hyresgästen enligt avtal. 
I ägaridén samt enligt domstolsutslag ska aktierna i Dilab avyttras. Detta har 
inte genomförts under 2015.  
 
Hyresgästen är trångbodd och har annonserat ett ökat behov av nya lagerytor. 
En utredning pågår för att bedöma behov, möjligheter att genomföra en 
utbyggnad samt kostnader för detta. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 29 
Ekonomichefens och sektorchefens samhällsbyggnad tjänsteskrivelse  
2016-02-20  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av resultatet 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

- Godkänner resultat- och balansräkning 
- Godkänner föreslagen disposition av resultatet 
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Expedieras till 
Ombudet 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 14 Dnr KS 2013-285 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att tillmötesgå behovet av 
seniorboende samt sociala mötesplatser i Dingle och Hällevadsholm 
 
I en motion föreslår Moderaterna i Munkedals kommun att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över möjligheten att ändra boendeform på Dinglegården och 
Vässjegården från särskilda boende till seniorboende som även ger möjlighet till 
mötesplatser för äldre i sin hembygd.  
 
En utredning om framtidens boende för äldre i Munkedals kommun påbörjades 
som en del i välfärdsutredningen redan 2011 och som har resulterat i ett antal 
beslut om åtgärder och satsningar under åren fram till och med nu.  
Bland annat beslutade våren 2014 kommunstyrelsen att fortsätta utredningen 
om ett nytt äldrecenter samt utreda möjligheten till ett trygghetsboende i 
kommunen. Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att snabbutreda effekten 
av att endast ha två äldreboenden i kommunen dels genom ett nybygge och dels 
genom att bygga om och till på Allégården och Ekebacken samt ha kvar 
Sörbygården i Hedekas. Utifrån utredningen har kommunstyrelsen 160202 fattat 
beslut om att påbörja en omstrukturering av kommunens äldreboende och 
planera för ett nytt äldrecenter i kommunen.  
 
Förvaltningen delar uppfattningen om att Dinglegården kan fungera som ett bra 
trygghetsboende med en trevlig mötesplats för äldre. Däremot har det i 
utredningen visat sig vara större svårigheter och förenat med höga kostnader att 
göra om Vässjegården till ett trygghetsboende. Läget för den typen av boende 
bedöms inte heller vara det lämpligaste med tanke på tillgänglighet. Ett 
ytterligare uppdrag förvaltningen har är att i samarbete med 
intresseorganisationer och volontärer skapa fler mötesplatser för äldre i 
kommunen, vilket är ett arbete som pågår.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 37 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 40 
Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-05 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till redan pågående uppdrag 
och utredningar anse motionen bifallen.  

Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att, med hänvisning till redan pågående uppdrag 
och utredningar anse motionen bifallen.  

 

Expedieras till 
Ann-Sofie Alm (M) 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 15 Dnr KS 2013-284 
 
Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för framtida 
personalrekrytering inom kommunal verksamhet 
 
Ann-Sofie Alm (M) inkom 2013-08-21 fram en motion om att kommunstyrelsen 
skulle se över vilka uppdrag som ska kvarstå i vårt kommunala uppdrag inom 
vård och omsorg. Syftet var att hitta strategier för en långsiktig 
kompetensförsörjning inom vård och omsorgsyrkena. Att särskilja 
serviceinsatser från vård och omsorgsinsatser är en möjlighet att avlasta 
arbetsbörda av utbildade undersköterskor och kan även hjälpa till att höja 
statusen inom yrket.  
 
Att avslå ansökningar om serviceinsatser med hänvisning till att behovet kan 
tillgodoses genom köp av tjänst på offentlig marknad är i dagsläget inte möjligt 
med svensk lag. Munkedals kommun, tillsammans med övriga kommuner i 
Fyrbodal, följer utvecklingen men gör bedömningen att man i dagsläget ej kan 
utesluta någon av serviceinsatserna ur det kommunala uppdraget. Munkedals 
kommun har sett över möjligheten att skapa serviceteam för att utföra insatser 
så som inköp, städ och tvätt för personer i ordinärt boende. Närliggande 
kommuner har provat liknade organisationsmodeller. Det är svårt att bedriva 
centralt placerade verksamheter, som ska verka över hela kommunen, på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
 
AME utförde tidigare inköp i Munkedals kommun men sade upp detta avtal med 
hemtjänsten vid ingången av 2015. Sedan dess ligger även denna uppgift på 
hemtjänsten. Inom vård och omsorg utreder man just nu olika möjligheter till 
annan organisering av inköp. Ett alternativ är att kompensera butikerna för att 
få dem att sköta utkörningen, något som avtalsmässigt inte är helt enkelt. En 
dialog pågår med SAMHALL och FINSAM för att titta på möjligheterna med 
sociala företag eller köp av tjänst.  
 
Tvätt är en insats som är tidskrävande för hemtjänsten och där vissa kommuner 
lyckats få en ekonomisk effektivitet genom att sköta tvätt centralt. Oftast 
förutsätter det att kommunen själv har ett fungerande tvätteri vilket kräver 
stora investeringskostnader. Munkedal har haft långt framskridna planer på att 
bygga tvätteri i källaren på Allégården. Det ekonomiska läget har dock medfört 
att en omprioritering gjorts. Vid en framtida nybyggnation kommer frågan lyftas 
igen och bedömas ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Även möjligheten att 
samverka med andra kommuner undersöks.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 38 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 41 
Socialchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-05 Protokoll KSAU 
2016-02-24. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som 

ovan redovisas. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 15 

 

Yrkanden 

Ann-Sofie Alm (M): Bifall till motionen.  
 

Åsa Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Ann-Sofie 
Alms (M) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som 

ovan redovisas. 

Reservation 
M-gruppens ledamöter 

 

Expedieras till 
Ann-Sofie Alm (M) 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 16 Dnr KS 2015-176 
 
Svar på motion från Ove Göransson (V) om återbetalningarna av AFA-
pengar 
 
Ove Göransson (V) inkom 2015-05-06 med motion om frågan, ”vad ska vi 
använda återbetalningarna av AFA-pengarna till” samt med följande 
frågeställningar; 

1. Om man betänker vad återbetalningarna grundar sig på, finner jag det 
enda försvarbara att låta de avtalsslutande parterna disponera de återförda 
medlen. 

2. Att försäkringarna inte kunnat utnyttjas fullt ut beror på förändringar i 
regelverket kring sjukförsäkringarna. Detta innebär att återbetalningen är 
ett resultat av tidigare avstått löneutrymme för kommunens anställda. 

3. Återbetalningspremierna skall därför användas till saker som fria 
arbetskläder, förtida pension för utslitna anställda och andra 
personalbefrämjande åtgärder. 

 
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning till den som 
har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal. Den 1 juli 2008 
reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som beviljats 
sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA 
Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.  
 
Återbetalning av AFA-medel har tillförts kommunens resultat 2012, 2013 och nu 
för 2015. Återbetalningen 2015 kommer att bli den sista. Återbetalningarna har 
redovisats som intäkt i resultaträkningen för respektive år, vilket också följer 
gällande rekommendationer. 
  
År AFA-återbetalning 

(mnkr) 
Resultat inkl. 
AFA (mnkr) 

Resultat i % Resultat exkl. 
AFA (mnkr) 

2012 9,6 11,2 2,2 % 1,6 
2013 9,4 10,6 2,1 % 1,2 
2015 4,4 0,2 0,03 % -4,2 

 
1.  Återbetalningarna är återförda till kommunen.  
2.  Löneökningar sker alltid utifrån centrala avtal eller förhandlingar lokalt.  
3. Fria arbetskläder är under införande se budgetbeslut 2014 och 2016. 

Kommunen har sedan ett antal år arbetat för personalbefrämjande 
åtgärder som ex. möjlighet att träna på arbetstid och tillgång till 
träningslokal. Tidiga insatser vid rehabilitering har och är ett prioriterat 
område liksom tillgång till företagshälsovård. Mer kan naturligtvis göras.  
Vad gäller förtida uttag av pension. I syfte att öka förutsättningarna för 
äldre tillsvidareanställda att arbeta till 65 år eller längre, finns möjlighet till 
arbetstidsförkortning med oförändrad pensionsgrundande lön i 
tjänstepensionen.  
 

Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 39 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 42 
Ekonomichefens 2016-02-08 samt motion  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 16 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

 
Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 
 

Expedieras till 
Ove Göransson (V) 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 17 Dnr KS 2013-411 
 
Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om anhörigstödet 
Gapet 
 
Hans-Joachim Isenheim föreslog i en motion 131031, att som en del i 
utvecklingen av kommunens anhörigstöd införa e-tjänsten Gapet.  
 
Det webbaserade anhörigstödet Gapet, som för övrigt bytt namn under 2015 till 
”En bra plats” (www.enbraplats.se) är ett komplement till kommunens övriga 
anhörigstöd i kommunen.  Det vänder sig till alla anhöriga i kommunen, eller till 
de anhöriga som har den närstående i kommunen, där den som är anhörig vill 
ha ett webbaserat anhörigstöd. ”En bra plats” är kostnadsfritt för användarna 
och vänder sig till alla vuxna anhöriga, från 16 år och uppåt. ”En bra plats” ger 
mycket bra material som filmer, information, boktips och möjlighet till kontakt 
med andra anhöriga i de kommuner som har det webbaserade anhörigstödet ”En 
bra plats”. Man har möjlighet att ha en kontaktperson inom kommunen som i 
dagsläget är anhörigsamordnaren, samt att man får information på webben om 
kommande föreläsningar och annat som kommunens handlingsplan, 
anhörigträffar/temadagar m.m. som är på gång i närområdet, men även i övriga 
landet. En fördel är också att man kan använda det webbaserade anhörigstödet 
på alla dygnets timmar när man känner att man vill ha stöd, information eller 
kontakt med andra.  
Förvaltningen gjorde en ansökan till Folkhälsopolitiska rådet om medel för att 
kunna införa Gapet som en del i utvecklingen av anhörigstödet. Ansökan 
beviljades och har finansierat införandet av ”En bra plats” (fd Gapet) som ett 
projekt under två år. Redovisning av projektet bifogas tjänsteskrivelsen.  
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 40 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 43 
Socialchefens tjänsteskrivelse 2016-02-05  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att med vad som ovan redovisats anse motionen 

bifallen. 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att med vad som ovan redovisats anse motionen 

bifallen. 

Expedieras till 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 18 Dnr KS 2016-16 
 
Reglemente Folkhälsopolitiska rådet 
 
Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en 
arbetsordning sedan 2007.   
 
Arbetet i rådet har utvecklats och formaliserats under åren, vilket gör att rådet 
numera behöver ha ett giltigt reglemente.  
 
Reglementet anger folkhälsopolitiska rådets ansvar, verksamhetsområde och 
arbetsformer.  
Utöver reglementet finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals 
kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet. 
 
Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 33 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 35 
Folkhälsopolitiska rådets 2016-01-22 § 17 
Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 2016-01-12  

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.  

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska rådet.  

 

Expedieras till 
Folkhälsopolitiska rådet 
Akten 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 19 Dnr KS 2016-54 
 
Utbetalning av partistöd 2016 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 64 att anta Regler för kommunalt 
partistöd. Reglerna bygger på de förändringar i kommunallagen som gäller från 
innevarande mandatperiod. Lagstiftaren kräver att kommunfullmäktige ska fatta 
ett beslut om utbetalning minst en gång per år, och att detta inte kan delegeras. 
 
Partistödet i Munkedals kommun består av:  
- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år.  
- ett mandatstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 
 
Prisbasbeloppet för 2016 beräknats till 44300 SEK. Detta innebär för 2016: 
- ett grundstöd på 4430 kronor. 
- ett mandatstöd på 4430 kronor per mandat. 
 
Partistöd betalas ut i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 

Beredning 

Kommunstyrelsen 2016-03-09 § 34 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 37 
Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-09 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i 

kommunfullmäktige enligt tabellen nedan: 
 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
Socialdemokraterna 4430 11 48730 53160 
Centerpartiet 4430 6 26580 31010 
Moderaterna 4430 6 26580 31010 
Sverigedemokraterna 4430 6 26580 31010 
Vänsterpartiet 4430 2 8860 13290 
Kristdemokraterna 4430 2 8860 13290 
Miljöpartiet 4430 1 4430 8860 
Liberalerna 4430 1 4430 8860 
Total     190490 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 19 

 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i 

kommunfullmäktige enligt tabellen nedan: 
 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
Socialdemokraterna 4430 11 48730 53160 
Centerpartiet 4430 6 26580 31010 
Moderaterna 4430 6 26580 31010 
Sverigedemokraterna 4430 6 26580 31010 
Vänsterpartiet 4430 2 8860 13290 
Kristdemokraterna 4430 2 8860 13290 
Miljöpartiet 4430 1 4430 8860 
Liberalerna 4430 1 4430 8860 
Total     190490 

 
Expedieras till 
Respektive parti 
Kommunsekreterare 
Akten 


