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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 28 november 2017, kl. 09.00-13.00 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande 
Maria Sundell (S)  
Karl-Anders Andersson (C)  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 196 
 
Information om pensionsstiftelser 
 
Karin Maugeri, Swedbank informerar om pensionsstiftelser. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 197     
 
Information om trygghetsundersökning 
 
Sammanfattning 
 
Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft informerar om resultatet från den lokalt 
genomförda trygghetsundersökning som gjordes under oktober 2017. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 198     
 
Ändring av föredragningslistan 
 
Ärende 3; Åtgärdsplan Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i 
Munkedals kommun, lyfts ur och kommer att hanteras och beslutas av 
styrgruppen för Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa dagordningen enligt 

förändring ovan. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 199 
 
Lägesrapport om utredning kulturskola 
 
Sammanfattning 
 
Hans Bjermqvist, enhetschef på musikskolan och Liselott Sörensen-Ringi, 
sektorchef barn- och utbildning ger en lägesrapport från utredningen om hur 
musikskolan kan utvecklas i samarbete med skolan. 
 
Utredningsmaterialet har varit utsänt. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 200 
 
Lägesrapport om översyn av reglerna för föreningsbidrag 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Margareta Svensson-Hjort och kvalitetsutvecklare Marie Wackfelt 
informerar om översynen. 
 
Beslut 
 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 201    Dnr: KS 2017-484 
 
Yttrande över förslag på uppdaterad bevarandeplan samt information 
om skydd av Natura 2000-området Örekilsälven. 
 
Sammanfattning 
  
Länsstyrelsen har under 2017 uppdraget att uppdatera bevarandeplanerna till 
länets Natura 2000-områden, däribland Örekilsälven. Länsstyrelsen informerar 
också att arbete pågår med att bilda ett naturreservat kring älven, nedströms 
Kärnsjön, och att ett utredningsområde har avgränsats. Den slutgiltiga 
gränsdragningen för ett naturreservat är ännu inte färdigutrett utan fortsätter 
genom kontakt med markägare inom området. När gränserna fastslagits 
påbörjar processen med värdering av mark och förhandling om ersättning.  
 
Förslaget på uppdaterad bevarandeplan och bildande av naturreservat innebär 
konsekvenser för kommunen möjlighet att planlägga mark inom och i anslutning 
till dessa områden. Det kan också innebära konsekvenser för befintlig 
bebyggelse eller mark som omfattas av detaljplan som vunnit laga kraft. För 
verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område krävs tillstånd enligt MB 7 kap. 27–29 §§. Vid sådan 
tillståndsprövning är bevarandeplanen vägledande. 
 
Bevarandeplanen föreslår en omprövning av verksamheten vid Torps kraftstation 
för att minska regleringspåverkan. Detta hanteras dock som ett särskilt ärende. 
 
Beredning 
 
Förslag på uppdaterad bevarandeplan samt information om skydd av Natura 
200-området Örekilsälven i Munkedals kommun, 2017-10-27, dnr: 511-31179-
2017, Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 
2017-11-09. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Munkedals kommun ser positivt på att Örekilsälven skyddas och bevaras. 

 
 Munkedals kommun motsätter sig dock en reservatsbildning inom områden 

som i gällande översiktsplan markerats för utveckling, har 
detaljplaner/byggnadsplaner (eller liknande) som vunnit laga kraft eller inom 
område med pågående detaljplanearbete samt befintlig bebyggelse. 
 

 Munkedals kommun anser att det ska framgå vem eller vilka som kommer 
ansvara för och finansiera de åtgärder som föreslås i bevarandeplanen. 
 

 Munkedals kommun motsätter sig åtgärder i förslaget till uppdaterade 
bevarandeplanen som förhindrar byggnation på områden som omfattas av 
detaljplaner/byggnadsplaner som tidigare vunnit laga kraft.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 201 
 
 Munkedals kommun motsätter sig också de åtgärder som förhindrar eller 

försvårar fortsatt planläggning av områden med pågående 
detaljplaneprocesser eller som i gällande översiktsplan markerats som 
utvecklingsområde av olika slag.  

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Inleda med att Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande 
enligt nedan. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande enligt nedan; 
 
 Munkedals kommun ser positivt på att Örekilsälven skyddas och bevaras. 

 
 Munkedals kommun motsätter sig dock en reservatsbildning inom områden 

som i gällande översiktsplan markerats för utveckling, har 
detaljplaner/byggnadsplaner (eller liknande) som vunnit laga kraft eller inom 
område med pågående detaljplanearbete samt befintlig bebyggelse. 
 

 Munkedals kommun anser att det ska framgå vem eller vilka som kommer 
ansvara för och finansiera de åtgärder som föreslås i bevarandeplanen. 
 

 Munkedals kommun motsätter sig åtgärder i förslaget till uppdaterade 
bevarandeplanen som förhindrar byggnation på områden som omfattas av 
detaljplaner/byggnadsplaner som tidigare vunnit laga kraft.  
 

 Munkedals kommun motsätter sig också de åtgärder som förhindrar eller 
försvårar fortsatt planläggning av områden med pågående 
detaljplaneprocesser eller som i gällande översiktsplan markerats som 
utvecklingsområde av olika slag.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 202    Dnr: KS 2017-511 
 
Kostnad för fastighetsbildning och fastighetsregleringar 
 
Sammanfattning 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i september väcktes från om vem som 
svarar för fastighetsbildnings- och fastighetsregleringskostnader när kommunen 
säljer mark. Synpunkter har framförts avseende det orättvisa att regleringen 
ingår i tomtpriset vid första köptillfället men inte vid fastighetsregleringar. 
 
Nuvarande tillämpning 
Vid försäljning av tomtmark för bostäder ingår avstyckningen i tomtpriset. Vid 
slutförd försäljning av tomterna i området är utbyggnadskostnaden betald. Alla 
tomter styckas vid ett och samma tillfälle. 
 
Vid försäljning av mark som regleras till befintlig bostadsfastighet erlägger 
fastighetsägaren avgiften för reglering till Lantmäteriet och för tomtmarken till 
kommunen. Detta inträffar oftast i områden utanför detaljplan. 
 
Vid försäljning av mark för verksamheter Säleby och Smedberg ingår 
fastighetsbildningen i tomtpriset. Varje tomt styckas för sig efter företagets 
önskemål och lämplig fastighetsbildning. Inom övriga verksamhetsområden i 
Munkedal, Hällevadsholm och Hedekas är priset på industrimark 20-25 kr per 
m2. Här bör köparen stå för regleringskostnaden. 
 
När mark för verksamheter regleras från kommunen till en privatägd 
(företagsägd) fastighet erlägger köparen kostnaden för regleringen.  
 
Gemensamt är att fastighetsköparen får tillträde till marken när köpeavtalet är 
tecknat och handpengen erlagd. Köpet genomförs när bottenplatta anlagts 
genom att köpebrev upprättas och resterande köpeskilling erläggs. 
 
Förslag på annan tillämpning 
Det finns olika möjligheter att jämställa de två olika försäljningssätten 
kostnadsmässigt. Regleringskostnader kan delas mellan kommunen och köparen 
eller så kan kommunen ta hela kostnaden. Det senare minskar ”moroten” att 
köpa mer mark än vad behovet för stunden är eftersom det inte kostar något 
extra för köparen att återkomma vid ett senare tillfälle med en ny reglering.  
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-24 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fastighetsreglering vid tillköp 

av mark för verksamheter ska delas lika mellan köpare och kommunen på 
Säleby och Smedberg. Vid reglering till bostadsfastighet samt inom övriga 
verksamhetsområden betalar köparen hela regleringen  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 202 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fastighetsreglering vid tillköp 

av mark för verksamheter ska delas lika mellan köpare och kommunen på 
Säleby och Smedberg. Vid reglering till bostadsfastighet samt inom övriga 
verksamhetsområden betalar köparen hela regleringen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 203    Dnr: KS 2016-114 
 
Omdisponering av anslag för ”Skatten”. 
 
Sammanfattning 
 
”Skatten” fd Kunskapens hus på Bruksvägen 4 byggs om för ca 10 mnkr. 
Anbudet som antogs av arbetsutskottet 7 juli 2017 är på 8,127 mnkr. Till detta 
kommer kostnader för projektering, projektledning, besiktningar och oförutsett 
på ca 1,8 mnkr. 
 
De ursprungliga planerna var att ställa om Skatten till administrativ verksamhet. 
Efter beslut om Äldreomsorgsplanen har planerna för Skatten istället inriktats 
mot Rehab som flyttas från Allégården och familjecentralen som är trångbodda. 
Den nya inriktningen har inneburit större kostnader för 
verksamhetsanpassningar. 
 
Beredning 
 
Samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-09-21. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att omföra 5,0 mnkr från projekt 1097, 

Brandstationen, till projekt 1109, fd kunskapens hus numera ”Skatten”. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att omföra 5,0 mnkr från projekt 1097, 

Brandstationen, till projekt 1109, fd kunskapens hus numera ”Skatten”. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 204    Dnr: KS 2017-281 
 
Omprövning av villkor för kraftstationen i Torp 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har fått tillfälle att yttra sig angående en utredning kring den 
hydrologiska regim vid olika tappningsställare i Torp, Örekilsälven. Kommunen 
har tagit del av den rapport som tagits fram av SMHI. I denna rapport beskrivs 
hur tappning skett under en 10-års period och alternativa modeller för hur 
tappning kunde skett. Alternativen har klassats enligt kvalitetsfaktorn för 
hydrologisk regim. En alternativ tappningsställare har utvärderats som uppfyller 
alla krav men innebär en sänkning av medelvattenståndet i Kärnsjön med 0,8 
meter samt något högre maxflöde nedströms Kärnsjön. 
 
Det är idag svårt att bedöma vilka konsekvenser de olika alternativen innebär 
eftersom ingen konsekvensanalys presenterats för kommunen.  
 
Konsekvensanalysen bör redovisa effekter på miljö och för verksamheter. Det är 
viktigt att eventuella åtgärder beskrivs tydligt och att det ekonomiska ansvaret 
för åtgärder beskrivs. 
 
Beredning 
 
SMHI utredning om hydrologisk regim vid olika tappningsställare i Torp, 
Örekilsälven, daterad 2017-04-07, samhällsbyggnadschefens och 
kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-10 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Innan beslut fattas om alternativ reglering av Kärnsjön anser Munkedals 

kommun att en konsekvensbedömning måste göras som kommunen och 
Lysekils kommun också får yttra sig över. 
 

 Munkedals kommun anser att reglering av tappningen av Kärnsjön kan göras 
om det inte innebär någon risk för vattenuttag för Lysekils kommun.  
 

 Munkedals kommun anser också att regleringen bör ta hänsyn till dess 
effekter på boende och verksamhet i anslutning till Kärnsjön och dess 
biflöden.  

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S): Inleda med att Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande 
enligt nedan. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 204 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande enligt nedan; 
 
 Innan beslut fattas om alternativ reglering av Kärnsjön anser Munkedals 

kommun att en konsekvensbedömning måste göras som kommunen och 
Lysekils kommun också får yttra sig över. 
 

 Munkedals kommun anser att reglering av tappningen av Kärnsjön kan göras 
om det inte innebär någon risk för vattenuttag för Lysekils kommun.  
 

 Munkedals kommun anser också att regleringen bör ta hänsyn till dess 
effekter på boende och verksamhet i anslutning till Kärnsjön och dess 
biflöden.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 205    Dnr: KS 2016-114 
 
Omdisponering av anslag för kollektivtrafikåtgärder. 
 
Sammanfattning 
 
Trafikverket har i juni 2017 beviljat Munkedals kommun 1 mnkr för ombyggnad 
och upprustning av den centrala kollektivtrafikhållplatsen vid Munkedals station. 
Marken är i kommunal ägo och enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik är det ett kommunalt ansvar att tillhandahålla, 
sköta och underhålla hållplatsen. 
 
Föreslagna åtgärder innebär att användningen av ytorna effektiviseras, snyggas 
upp, handikappanpassas samt att fler parkeringsplatser tillskapas. 
 
Projektering har skett under 2017 i samråd med Västtrafik. Åtgärderna planeras 
utföras under 2018. 
 
Beredning 
 
Trafikverkets beslut 2017-06-22 om Statlig medfinansiering till smärre 
kollektivtrafikåtgärder i Västra Götaland 2018, förslagna åtgärder på Munkedals 
station samt samhällsbyggnadschefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 
2017-10-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1000 tkr från projekt 1097 

”ombyggnad Munkedals brandstation” till projektet ”ombyggnad Munkedals 
station”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att överföra 1000 tkr från projekt 1097 

”ombyggnad Munkedals brandstation” till projektet ”ombyggnad Munkedals 
station”. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 206    Dnr: KS 2017-512 
 
Förändring av egenavgift för färdtjänst. 
 
Sammanfattning 
 
I dagsläget kostar en enkelresa för vuxen person med färdtjänst inom Munkedals 
tätort 58 kr. Inom övriga delar och tätorter i Munkedals kommun kostar en 
motsvarande enkelresa 86 kr.  
Systemet med lägre egenavgift för färdtjänst inom Munkedals tätort har funnits 
sedan många år tillbaka. Alltfler kommuninnevånare och intresseföreningar 
ifrågasätter varför det är så mycket dyrare att åka en kort sträcka inom Dingle, 
Hedekas eller Hällevadsholms tätorter, än vad det kostar inom Munkedals tätort. 
Systemet följer inte principen om likabehandling av kommunens invånare.  
Genom att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, så blir egenavgiften enhetlig 
för alla kommuninvånare, oavsett var i kommunen man bor och oavsett 
reslängden inom kommunen.  
 
Beräkning av egenavgift för färdtjänst görs i dagsläget genom att tillämpa 
Västtrafiks baspris + ett påslag på 75 %. Detta genomfördes 2009 genom beslut 
av kommunfullmäktige. Innan dess hade egenavgiften inte höjts på 7 år och 
höjningen blev då marginell. Tanums och Strömstads kommun införde vid denna 
tid samma procentuella påslag. Sedan dess har flera kommuner inom Fyrbodal 
förändrat sin egenavgift. 
  
I dagsläget har de flesta kommuner i området ett procentuellt påslag på 
Västtrafiks baspris med 50 %. Undantaget är Trollhättan, Uddevalla och 
Vänersborgs kommuner som har ett påslag på 15 %.  
Munkedal, Tanum och Strömstads kommuner ligger högst i området med sina 75 
%. Se bifogad tabell. 
   
Genom att sänka det procentuella påslaget från 75 % till 50 %, skulle Munkedals 
kommun lägga sig på samma nivå som de flesta landsbygdskommunerna i 
området. Med dagens baspris skulle då en enkelresa med färdtjänst för vuxen 
person inom Munkedals kommun kosta 74 kr istället för 86 kr. 
 
Beredning 
 
Redovisning procentuella påslag för andra kommuner, redovisning av 
färdtjänstresor januari till juli 2017 samt sektorchefens och kommunchefens 
tjänsteskrivelse 2017-10-30. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att förändra färdtjänstens egenavgift, genom 

att sänka det procentuella påslaget på Västtrafiks baspris, från 75 % till  
50 %. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar också att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, 
vilket innebär att egenavgiften för färdtjänst blir likvärdig för alla 
färdtjänstberättigade inom hela kommunens geografiska område.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 206 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att förändra färdtjänstens egenavgift, genom 

att sänka det procentuella påslaget på Västtrafiks baspris, från 75 % till  
50 %. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar också att ta bort tätortszonen i färdtjänsttaxan, 
vilket innebär att egenavgiften för färdtjänst blir likvärdig för alla 
färdtjänstberättigade inom hela kommunens geografiska område.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 207    Dnr: KS 2017-513 
 
Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda 
fritidshem och fristående skolor för år 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa 
tillämpades första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om 
kommuners bidrag till pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag för 
kalenderåret 2011. 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. 
Kommunen kan fortfarande ha möjlighet att göra riktade satsningar inom den 
egna verksamheten. 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 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.  
 
Ersättning per barn och elev för år 2018 är beräknat enligt nedan: 
Förskola  106 532 kr 
Pedagogisk omsorg          89 216 kr 
Fritidshem    31 013 kr 
Förskoleklass   60 528 kr 
Åk 1-6    80 762 kr 
Åk 7-9    91 532 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 § 207 
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-12. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2018 

utgår med 106 532 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 89 216kr/barn och 
för fritidshem med 31 013 kr/barn. Skolpengen utgår med 60 528 kr/elev 
för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 80 762 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 91 532 kr/elev. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2018 

utgår med 106 532 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 89 216kr/barn och 
för fritidshem med 31 013 kr/barn. Skolpengen utgår med 60 528 kr/elev 
för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 80 762 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 91 532 kr/elev. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 208    Dnr: KS 2016-256 
 
Uppföljning internkontroll 2017 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
2016-12-14 § 185 antog kommunstyrelsen internkontrollplaner 2017 för 
respektive sektor med totalt tjugonio kontrollområden. 
 
Kommunstyrelsen har noterat godkända planer för: 

 Byggnadsnämnd  
 Lönenämnd 
 IT-nämnd 
 Munkbo AB 

 
För Västvatten AB och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har 
kommunstyrelsen inte noterat godkända planer för 2017, men uppföljningar för 
året har inkommit. 
 
Kommunstyrelsen 
Av återredovisningen av kommunstyrelsens tjugonio egna granskningsområden 
framgår det att sju granskningsområden inte fungerar. I huvudsak beror det på 
att granskningarna inte har genomförts under året och överförs till 2018 års 
internkontrollplaner. Övriga som inte fungerat eller behöver utvecklas har förslag 
till åtgärd givits. 
 
Byggnämnden 
Samtliga två granskningar har bedömts fungera. 
 
Lönenämnden 
Av de fyra granskningarna som gjorts visar återrapporteringen att två fungerar, 
och två fungerar men behöver utvecklas till viss del. Förslag till åtgärder har 
givits. 
 
IT-nämnden 
Av de två områden som granskats, visar återrapporteringen att de fungerar men 
det krävs mer större granskningsunderlag för trovärdig bedömning i ett av 
områdena. Därmed görs en ny granskning med större granskningsunderlag. IT 
nämnden arbetar med föreslagna åtgärder och återrapporterar genomförda 
åtgärder senast i december 2018.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 208 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inte skickat någon återrapportering av 
internkontrollarbetet för 2016 och 2017 trots upprepade påminnelser.  
 
Munkbo AB 
Fem områden har granskats varav två fungerar. Tre områden fungerar men 
behöver utvecklas. 
 
Västvatten AB 
Inga allvarliga brister upptäcktes men förslag till förbättringar har föreslagits 
utifrån de tre granskningsområdena. 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
Fyra områden har granskats där man kontrollerat om rutin finns, och om de 
efterlevs. Tre av de fyra granskningsområdena saknas rutin eller är otydliga och 
därmed efterföljs inte fullt ut. Åtgärder upprätta rutiner och checklistor samt ge 
information och utbildning. 
 
Beredning 
Uppföljning internkontrollplaner 2017, tf. ekonomichefens och kommunchefens 
tjänsteskrivelse 2017-11-14. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 

internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2017. 
 

 Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av  
internkontrollarbetet 2017.  
 

 Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering av 
internkontrollarbetet 2017. (Lönenämnden och IT-nämnden) 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän inte 
inkommit med en återrapport av uppföljning av internkontrollplan för 2016 
och 2017.  
 

 Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2017. (Munkbo AB, Västvatten AB, Räddningstjänsten   
Mitt Bohuslän). 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Ändring i stjärnsats 4: 
Kommunstyrelsen beslutar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska inkomma 
med uppföljning av internkontrollplan för 2017 snarast. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 208 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 

internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamheter för 2017. 
 

 Kommunstyrelsen noterar Byggnadsnämndens återrapportering av  
internkontrollarbetet 2017.  
 

 Kommunstyrelsen noterar de gemensamma nämndernas återrapportering av 
internkontrollarbetet 2017. (Lönenämnden och IT-nämnden) 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska 
inkomma med uppföljning av internkontrollplan för 2017 snarast. 
 

 Kommunstyrelsen noterar övriga bolag och förbunds återrapportering av 
internkontrollplan för 2017. (Munkbo AB, Västvatten AB, Räddningstjänsten   
Mitt Bohuslän). 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 209    Dnr: KS 2017-295 
 
Internkontrollplan 2018 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom 
innehålla kontrollområde, frekvens, rapportering mm. Rapportering av 
genomförd internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en 
kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. Återrapportering sker också i 
årsredovisningen.  
 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
Ett förslag till internkontrollplaner har sammanställts för kommunstyrelsens 
verksamheter avseende 2018 utifrån en risk och väsentlighetsanalys.  
 
Inom kommunstyrelsen har planer upprättats för: 

 Kommunledningskontoret 
 Sektorn Omsorg  
 Sektor Barn och utbildning.  
 Sektorn för Samhällsbyggnad 

 
Sammanlagt trettioen kontrollområden har föreslagits. 
 
Byggnadsnämnden 
Förslag till plan har upprättats. Beslut om internkontrollplan 2018 tas i 
Byggnadsnämnden 2017-12-05. 
 
Munkbo AB 
Internkontrollplan 2018 har godkänts av styrelsen 2017-11-17. 
 
Lönenämnden 
Internkontrollplan 2018 har godkänts av Lönenämnden 2017-11-13, § 14. 

 
IT-nämnden 
Förslag till plan har upprättats. Beslut om internkontrollplan 2018 tas i IT-
nämnden 2017-11-28.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har inte upprättat internkontrollplan för 
2018. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 209 
 
Västvatten AB 
Internkontrollplan 2018 har godkänts av styrelsen 2017-10-17, § 10. Munkedals 
vatten AB har godkänt planen 2017-10-20. 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän  
Direktionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän kommer att besluta om 
internkontrollplan 2018-02-12. 
 
Beredning 
 
Internkontrollplaner 2018 samt tf. ekonomichefens och kommunchefens 
tjänsteskrivelse 2017-11-13. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplaner för Kommunstyrelsens verksamhet 2018. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för  
Byggnadsnämndens verksamhet 2018. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2018 för  
de gemensamma nämndernas verksamhet (Lönenämnden och IT-nämnden) 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) 
inte inlämnat förslag till internkontrollplan för 2018. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplaner 2018 för 
övriga bolag. (Munkbo AB, Västvatten AB) 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten, mitt Bohuslän inte 
inlämnat förslag till internkontrollplan för 2018 utan lämnar en återrapport i 
februari 2018 efter att direktionen antagit planen för 2018. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Ändring i stjärnsats 4: 
Kommunstyrelsen beslutar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska inkomma 
med internkontrollplan för 2018 i enlighet med gällande styrdokument. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplaner för Kommunstyrelsens verksamhet 2018. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för  
Byggnadsnämndens verksamhet 2018. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan 2018 för  
de gemensamma nämndernas verksamhet (Lönenämnden och IT-nämnden) 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 209 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska 

inkomma med internkontrollplan för 2018 i enlighet med gällande 
styrdokument. 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplaner 2018 för 
övriga bolag. (Munkbo AB, Västvatten AB) 
 

 Kommunstyrelsen noterar att Räddningstjänsten, mitt Bohuslän inte 
inlämnat förslag till internkontrollplan för 2018 utan lämnar en återrapport i 
februari 2018 efter att direktionen antagit planen för 2018. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 210    Dnr: KS 2017-5 
 
Kommunstyrelsens budget 2018-2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2018–2019, plan 2020-
2021 med att verkställa de ramar som kommunfullmäktige har beslutat samt 
upprättat verksamhetsmål per sektor utifrån satta resultatmål 2018-2019.  
 
Ramar drift 
Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018 uppgår till 585,222 mnkr. 
Kompensation för kapitalkostnader och löneökningar för tillsvidare är avsatt 
centralt och fördelas ut till nämnden när aktivering sker och revision gjord.  

 Budget Budget Budget Plan Plan 
 Föränd 
2018* 

 Föränd 
2019* 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 
Kommunstyrelsen  595,842 585,222 584,763 579,763 574,763 -10,620 -0,459 
Kommunledningskontor  51,970 48,094 49,431 49,981 49,981 -3,876 1,337 
varav till KS förfogande  4,868 2,814 3,868 4,418 4,418 -2,054 1,054 
Sektor för Samhällsbyggnad 99,884 100,040 99,777 99,777 99,777 0,156 -0,263 
Sektor för Barn- och 
utbildning 216,195 216,992 216,269 216,269 216,269 0,797 -0,723 
Sektor Omsorg 227,793 220,097 219,287 213,737 208,737 -7,696 -0,810 

 
Justering av ramar har skett för kommunstyrelsen sedan beslut i 
kommunfullmäktige 2017-06-29. Dels en utökad ram från kommunfullmäktiges 
förfogande på 0,250 mnkr till kommunstyrelsen (kost) 2017-10-11 § 139. 
Löneökningar för tim- och ob-ersättning (0,950 mnkr) för 2018 är ut fördelat till 
kommunstyrelsen.  
 
Ramar investering 
Kommunstyrelsen preliminära investeringsram uppgår till 77,1 mnkr. Av de 77,1 
mnkr klassas 28,7 mnkr som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 
48,4 mnkr.  

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 110,4 152,5 92,6 
Kommunledningskontor 3,0 3,4 4,1 2,6 
Sektorn för Samhällsbyggnad 71,6 104,8 146,7 88,8 
Sektorn för Omsorg  0,8 0,8 0,8 0,8 
Sektorn för BoU 1,7 1,4 0,9 0,4 

 
Resultatmål - nedbrytning till verksamhetsmål 

För kommunstyrelsen har tjugosex resultatmål antagits inkl. indikatorer/mått för 
perioden 2018–2019. Under hösten har resultatmålen brutits ner till 
verksamhetsmål och aktiviteter på enheterna. 
 
Förvaltningen vill justera ett resultatmål till ett verksamhetsmål inom nämnden 
för budget 2018–2019. Kommunstyrelsens har idag beslutat tjugosex resultatmål 
med indikatorer, med denna förändring blir det totalt tjugofem resultatmål.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 210 
 
Resultatmål KLK 1.1 Utveckla arbetet kring föräldraskapstöd föreslås bli ett 
verksamhetsmål inom sektor Barn och Utbildnings resultatmål 8.1 ”alla i 
arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun för åren 2018–2019. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsens budget 2018-2019, plan 2020-2021. Sektorchefernas och 
kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-13. 
 
Protokollsanteckning 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av 

kommunstyrelsens ramar per sektor. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna justering av resultatmål 1.1 
”Utveckla arbetet kring föräldraskapstöd” inom kommunledningskontoret blir 
ett verksamhetsmål inom Barn och Utbildning under resultatmål 8.1 ”alla i 
arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun för åren 2018–2019. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av 

kommunstyrelsens ramar per sektor. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna justering av resultatmål 1.1 
”Utveckla arbetet kring föräldraskapstöd” inom kommunledningskontoret blir 
ett verksamhetsmål inom Barn och Utbildning under resultatmål 8.1 ”alla i 
arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun för åren 2018–2019. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmål. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 211    Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har del att förrätta val för uppdrag med mandattid 2018-01-
01 -2018-12-31. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-10-27. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
 Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
 Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 212  
 
Information Kommunchef 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchefen informerar om; 
 

- Extra ordinär händelse som föranledde att krisledningsstaben 
aktiverades. 

Beslut 
 
 Arbetsutskottet noterar informationen. 
 


