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Dnr: KS 2016-56

TJÄNSTESKRIVELSE

Tilläggsanslag för ej genomförd ramminskning 2015
Anpassningskrav på sektor Barn och utbildning krävde ramneddragning med 1,95
mkr och beskrevs i form av personalneddragningar motsvarande 4,5 tjänster. Då
lärartätheten redan är låg i Munkedals kommun beskrevs besparingen att gälla
elevassistenter. Staten aviserade möjligheter för huvudmän att 2015 ansöka om
riktat statsbidrag, med personalförstärkningar till de lägre åldrarna och en
osäkerhet förelåg huruvida det gick att göra personalneddragningar och samtidigt
söka detta statsbidrag; det sk lågstadielyftet. Sektorn valde att inte avisera
neddragningar och riskera de statliga pengarna men hanterade krav på
budgetanpassningen genom ej fullt ut tillsatta behöriga lärare. Dessa tjänster
besattes istället med obehöriga lärare till lägre kostnad. Anpassningsbehov av ram
kvarstår dock inför budget 2016. Sektorn sökte och beviljades statlig satsning;
lågstadielöftet med 2,3mkr. Staten kommer att följa upp beviljade kommuners
personalförstärkningar och neddragningar innebär återbetalningsskyldighet enligt
riktlinjer. Konsekvenser av ej beviljat tilläggsanslag:

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Återbetalningskrav om beviljat statsbidrag för personalförstärkningar 2,3mkr.
Strukturkostnadsindex kommer att påverkas ytterligare negativt för sektorn, vid
anpassning av ram till barn och utbildning, idag -9,4 %.
2. Miljö
Försämringar i arbetsmiljö för kvarvarande personal och för elever i behov av
särskilt stöd.
3. Folkhälsa
För vissa barn med olika typer av funktionshinder (rörelsehinder, nedsatt syn eller
hörsel, stora koncentrationssvårigheter, brister i impulskontroll, medicinska
diagnoser etc) innebär uteblivet stöd av resursperson/ elevassistent en risk för
barnet själv och dess utveckling och ibland för andra barn.
Vid varsel och uppsägningar uppstår oro och stor otrygghet hos berörd personal.
För kvarvarande personal, som pedagoger, betyder uteblivet stöd till vissa barn
enligt ovan att de själva får stå för stödet till dessa barn. Konsekvens; ökad
arbetsbelastning och känslor av otillräcklighet.
Hänsyn har ej tagits till barnperspektivet.
4. Facklig samverkan enligt FAS
Har skett 2015.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 Mkr.
Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.
Ann-Catrin Göthlin
Sektorchef
Barn och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef
Kommunförvaltningen

Beslutet expedieras till:
Sektorchef
Kommunchef
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Dnr: KS 2016-57

TJÄNSTESKRIVELSE

Anslag för ny förskoleavdelning
Antal barn som står i kö till förskoleplats i mars är 18 st varav 13 st barn som söker
till allmän förskola (15 timmar/v). Merparten av dessa barn är asylsökande.
Sökande till förskoleplats i april månad är 9 st varav 1 asylsökande till allmän
förskola. I maj månad ska 3 barn ha plats varav 1 asylsökande till allmänförskola.
Totalt 15 barn på heltid och 15 till allmän förskola.
Kostnad för en avdelning är 1,392 mnkr exkl kost och lokal enligt resurstilldelning
för förskolan. I dessa kostnader ingår inte kostnader för tolk, språkstödjare samt
särskilt material gällande asylsökande men täcks av medel som eftersöks från
Migrationsverket. Eftersökning av medel från Migrationsverket har i dagsläget en
eftersläpning på upp till ett år. Beräknad ersättning från Migrationsverket för 15
asylsökande barn ger 39 800 kr/barn per år (ersätts per beviljad påbörjad
fyraveckorsperiod x 10) vid eftersök.
Totalt: 0,477 mnkr. Dessutom kan man eftersöka för extraordinära kostnader som
lokal.
Kostnad kost 15 barn 0,247 mnkr (inkl. 50 % tjänst kök, 10 mån). Lokalkostnad:
0,200 mnkr, 10 mån. Engångskostnad staket 0,065 mnkr. Kostnad för lokal
kommer att eftersökas hos Migrationsverket med 50 %.
Kostnad förskoleavdelning: 1,904 mnkr minskat med eftersök lokaler med 0,132
mnkr samt ersättning/15 barn 0,477 mnkr. Totalkostnad 1,295 mnkr/år.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Kommunen har att erbjuda plats för köande till förskola inom fyra månader.
Kostnad för extra avdelning täcks med 0,609 mnkr från Migrationsverket.
2. Miljö
Ingen påverkan
3. Folkhälsa
Kommunen har ett ansvar enligt lag att efterkomma föräldrars behov av
förskoleplats inom fyra månader för barns rätt till allmän förskola och föräldrars
möjlighet att komma i arbete och studier.
Då föräldrar till asylsökande barn ges möjlighet till förskoleplats möjliggörs SFIstudier och arbete. Betydelsebärande faktorer för god integration i Munkedal.
Hänsyn har tagits till barnperspektivet.
4. Facklig samverkan enligt FAS
2016-01-25.
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Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att bevilja extra anslag för ny förskoleavdelning med
1,295 mnkr/helår. Finansiering sker ur anslag för kommunstyrelsens förfogande.
Ann-Catrin Göthlin
Sektorchef
Barn och utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef
Munkedals kommun

Beslutet expedieras till:
Sektorchef
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Dnr: KS 2016-60

TJÄNSTESKRIVELSE

Tilläggsanslag för satsning på elevdatorer för lärande
Mål att öka andelen datorer:
 En dator för lärande/två elever på högstadiet
 En dator för lärande/fyra elever på låg- och mellanstadiet
Läromedel

Antal
elever
344

Kungsmarksskolan

Elev/Dator
3,17

Behov för
måluppfyllelse
66 datorer

Munkedalsskolan

281

4,96

17 datorer

Bruksskolan

189

5,26

13 datorer

Centrumskolan

147

4,41

10 datorer

87

3,41

4 datorer

111

3,82

0

Hällevadsholms skola
Hedekas skola
Varav barn med behov
av särskilt stöd och
egen dator
Summa

20

20 datorer

1 159

130 datorer

Antal elever per enhet sökdatum 160212- Procapita

Elevantalet i januari 2016 uppgår till totalt 1 159 stycken, vilket innebär ett behov
av att utöka antalet datorer med 130 stycken á 4000 kr/år att fördela till en total
kostnad av 0,520 mnkr/år.
Beståndet av elevdatorer för lärande hanteras idag till stor del inom
läromedelsanslaget som varit oförändrat under mer än tio år. En politisk satsning
på 90 elevdatorer gjordes med 0,3 mnkr år 2014. Satsningen på dessa finansieras
alltså utanför läromedelsanslaget.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Begärt tilläggsanslag för 130 datorer för lärande med 0,520 mnkr.
2. Miljö
Ingen miljöpåverkan.
3. Folkhälsa
Eleverna får i högre grad än idag tillgång till moderna lärverktyg och kan i högre
grad tillägna sig modern pedagogik med sökmotorers tillgång till fakta och kunskap.
Vidare kan eleverna få ta del av det digitala verktygets möjligheter med word,
excel, power-point etc för kunskapsutveckling och modern redovisning.
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Munkedals elever blir med en sådan satsning i högre grad jämställda med elever
från andra kommuner (som i hög grad satsat på digitala verktyg för
kunskapsutveckling, flera med en-till-en-satsning) vid gymnasiestudier. Hänsyn har
i hög grad tagits till barnperspektivet.
4. Facklig samverkan enligt FAS
Ärendet berör inte förhållandet arbetsgivare – arbetstagare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016
avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering äskas ur
anslaget kommunstyrelsens till förfogande.

Ann-Catrin Göthlin
Sektorchef
Barn och Utbildning

Håkan Sundberg
Kommunchef
Munkedals Kommun

Beslutet expedieras till:
Sektorchef
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Dnr: KS 2014-459

Kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare:
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Yttrande över vattenmyndighetens förslag till
åtgärdsprogram för regeringens prövning
Bakgrund
Munkedals kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Vattenmyndigheten i
Västerhavets förslag reviderade åtgärdsprogram.
Munkedals kommun har 2015-04-15 och 2015-06-30 lämnat yttrande över samråd
kring förvaltningsplan och åtgärdsprogram. Flertalet av synpunkterna kvarstår trots
Vattenmyndighetens omarbetade förslag.
Yttrande
Vattenmyndighetens omarbetade förslag till åtgärdsprogram kommer för Munkedals
del att få stora negativa konsekvenser för jord- och skogsbruk, besöksnäring och
landsbygdsutveckling i stort.
Munkedals kommun utgörs till övervägande del av dalgångar med omgivande jordoch skogsbruk. Dalgångarna genomströmmas av älvar, åar och bäckar som mynnar i
ett antal sjöar. Bebyggelsen utanför tätorterna följer dessa vattendrag och sjöar och
utgör en del av det kulturlandskap som utpekas som riksintresse.
Enligt föreskrifterna är kommuner (och andra myndigheter) skyldiga att genomföra
åtgärder enligt programmet. Åtgärderna är bindande och ska redovisas årligen.
Delar av åtgärderna ska genomföras av eller i samråd med Länsstyrelsen. Det kan
konstateras att kommunens och Länsstyrelsens syn på utveckling och lämpliga
satsningar/åtgärder skiljer sig högst väsentligt. Det gäller t.ex.:
-

Synen på tillstånd för vattenkraftverk och dammar. Nuvarande häxjakt är
ovärdig.
Synen på var bebyggelse ska etableras. Länsstyrelsen har en kontraproduktiv
och negativ syn på Munkedals kommun

I övrigt ligger Munkedals kommuns VA-taxa högt i en riksjämförelse. Utrymmet för
ytterligare åtgärder är begränsat, liksom för flera andra kust- eller mindre
kommuner. Åtgärder för att kraftigt förbättra reningsgraden i kommunens
avloppsreningsverk innebär stora investeringar och höjda avgifter. Här behövs tydligt
statligt stöd för att kunna genomföra åtgärder.
Den övervägande delen av kommunens företag, t.ex. inom jordbruk, är små eller
medelstora. Utrymmet för att ta stora investeringar är begränsat. Höga krav leder i
många fall till att verksamheten helt avvecklas och att miljöeffekten blir negativ när
områden förslyas.
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I 3 kap. 4 § miljöbalken anges att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, ett
uttryck som inte används om något annat intresse i 3 kap. Jordbrukets ställning bör
enligt förarbetena inte tillmätas mindre vikt än näringar och intressen som utpekats
som riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Det bör understrykas att
livsmedelsproduktion är en samhällsnyttig verksamhet, som behöver skyddas i ett
långsiktigt perspektiv. Försörjningen av en växande befolkning i Sverige och världen
i kombination av effekterna av ett förändrat klimat innebär att den svenska
jordbruksmarkens betydelse i ett globalt perspektiv ökar. Att produktiv
jordbruksmark och dess bördighet bevaras är därför en fråga om att hushålla med en
nationellt och globalt betydelsefull naturresurs.
Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram kommer att på flera punkter
motverka de satsningar som görs för att utveckla landsbygdsboende och näringar
som baseras på landsbygdens resurser. Den förbuskning som ofrånkomligen blir
följden av föreslagna åtgärder medför att tillgänglighet till vattendragen begränsas
och kraftigt reducerar möjligheterna att utveckla besöksnäring som kopplas till sjöar
och vattendrag. De ekologiskt funktionella kantzonerna medför stora kostnader för
jordbruk med djur-hållning liksom för växtodlingen. Vårt odlingslandskap kommer att
krympa och i vissa fall helt växa igen vilket också medför reducerad förmåga till
livsmedelsförsörjning. Flera av åtgärderna medför kraftigt ökade kostnader för
jordbruksföretagen vilket hotar stora delar av denna näring.
Det kulturlandskap som utpekas som riksintresse riskerar att försvinna.
Det finns anledning att ifrågasätta den samhällsekonomiska konsekvensanalysen.
Här måste regeringen ge tydliga besked om att Vattenmyndigen och HaV snarast
initierar ett arbete för utpekande av undantag. Om inte detta sker riskerar den
svenska vattenförvaltningsmodellen att kraftigt bromsa samhällsutvecklingen för
kommuner och näringsliv.
Det är mycket svårt att överblicka åtgärdsprogrammets konsekvensanalys. Detta är
ju en mycket viktig del av underlagsmaterialet eftersom det står i miljöbalken att
detta ska göras och att analysen ska vara underlag för eventuella undantag.
Viktigast av allt är ju att bedöma vilka konsekvenser förslaget får för olika
samhällssektorer och i del fall deras konkurrenskraft på en öppen marknad.
Konsekvensanalysen är mycket rörig och det är svårt att bilda sig en uppfattning för
en enskild bransch som exv. lantbruk. Bedömningen är också att kostnaderna är
underskattade. Regeringen bör göra en ordentlig konkurrenskraftanalys och tittar på
vilka styrmedel som används i andra EU länder.
Kostnaderna för föreslagna åtgärder kommer till stor del att betalas av landsbygdens
invånare och företag. Kommunen kommer också att få skyldigheter som ytterligare
belastar organisation och ekonomi. Det bör införas ett nytt statligt stödsystem för
åtgärder som förbättrar miljön.
Det är angeläget att det är regering och riksdag som tar ställning till denna typ av
frågeställningar och åtgärder. Beslut i dessa frågor innebär ställningstagande och
prioriteringar mellan insatser i olika samhällssektorer med stöd av olika
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lagstiftningar. Det är politiska frågor, inte avgörande som ska ligga inom en
myndighet.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kraftiga kostnadsökningar för enskilda och företag
Miljö
Tveksamma effekter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar svaret till Miljö- och
energidepartementet.

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till
Miljö- och energidepartementet, 103 33 Stockholm
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Reviderat förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt från december 2015 finns i sin
helhet på www.munkedal.se/politiker
Dokumentet finns längst ned till höger under Länkar.
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Dnr: KS 2012 -106

Handläggare:
Gunnel Svensson, MAS

Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande
hälso- och sjukvårdsavtal
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal är tecknat för perioden 2012-04-01 – 201603-31. Västra Götalandsperioden och VästKom har enats om att förlänga avtalet
med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet är att ge
förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i linje
med resultatet av den uppföljningen som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet
2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet (SRO)
mellan Västra Götalandsperioden och VästKom ta ställning till om avtalet ska sägas
upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.
En gemensam arbetsprocess för översyn har beslutats i samråd med
huvudmännen. Arbetet inleddes i oktober 2015 och fortskrider utifrån givna
uppdrag till arbetsgrupper. För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet
finns behov av att justera uppsägningstiden.
Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av
uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv till sex månader. Ändringen
innebär att parterna sex månader före avtalstidens slut, senast den 30 september
2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Ej aktuellt
2. Miljö
Ej aktuellt
3. Folkhälsa
Ej aktuellt
4. Facklig samverkan enligt FAS
Information/dialog med arbetstagarorganisation 2016-02-22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att uppsägningstiden för hälso- och
sjukvårdsavtalet förkortas från tolv till sex månader. Förslag till ny tid för
uppsägning av hälso- och sjukvårdsavtalet är 2016-09-30.
Rikard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg
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Håkan Sundberg
Kommunchef
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Fax 0524-181 74

Postgiro 11 54 40-0

•
•

www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Organisationsnummer 21 20 00-1330

2016-02-03

53

Beslutet expedieras till:
Styrelsen för VästKom
Socialchef
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•
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1 (1)

Datum 21015-10-15
Diarienummer RS RS 2968-2014
Styrelsen för VästKom
Box 5073
402 22 Göteborg

Förslag till justerad uppsägningstid i nuvarande
Hälso- och sjukvårdsavtal
Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal tecknades för perioden 2012-04-01-- 201603-31. Västra Götalandsregionen och VästKom har enats om att förlänga avtalet
med ytterligare ett år med ny utgångstid 2017-03-31. Syftet var att ge
förutsättningar för en fördjupad dialog och utveckling av samarbetsformerna i
linje med resultatet av den uppföljning som gjordes av hälso- och sjukvårdsavtalet
hösten 2014. Senast ett år före avtalstidens slut ska det politiska samrådsorganet
(SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen ta ställning till om avtalet
ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år.
En gemensam arbetsprocess för översyn och utveckling av nytt hälso- och
sjukvårdsavtal har beslutats i samråd mellan huvudmännen. Arbetet inleds i
oktober 2015 och fortskrider utifrån beslutad inriktning.
För att säkerställa den utveckling som önskas av avtalet ser vi ett behov av att
justera uppsägningstiden. Syftet är att ge goda förutsättningar för dialog och
förankring hos berörda organ och instanser under arbetsprocessen.
Västra Götalandsregionen föreslår att parterna godkänner en förkortning av
uppsägningstiden i hälso- och sjukvårdsavtalet från tolv månader till sex månader.
Ändringen innebär att parterna sex månader före avtalstiden slut, dvs. senast den
30 september 2016, behöver ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.
Förslaget ger den planerade arbetsprocessen bättre förutsättningar att genomföra
önskvärd utveckling av hälso- och sjukvårdsavtalet med möjlighet till dialog och
samråd som önskas. Om inte uppsägningstiden ändras för att ge mer tid till arbetet
med översynen måste nuvarande avtal sägas upp före 31 mars 2016, i annat fall
kommer avtalet att automatiskt förlängas med fyra år.

Med vänliga hälsningar

Johnny Magnusson
Ordförande regionstyrelsen
E-post: johnny.magnusson@vgregion.se
Västra Götalandsregionen

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Handläggare:
Gunnel Svensson, MAS

Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas
hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ska regionen till kommunerna inom området
avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälsooch sjukvård i särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL 18 § första stycket). Detsamma gäller kommunal hemsjukvård
i ordinärt boende. Det åligger den kommunala hälso- och sjukvården att verkställa
vård och behandling som ordineras och att uppföljning utförs enligt samordnad
individuell plan.
I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna
inom landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den
kommunala vården. Avtalet baseras på hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 26 d och
e) som reglerar samverkan mellan kommun och landsting. Ramavtalet omfattar
såväl sjukhus som primärvårdsnivå och där kommunerna har ett hälso- och
sjukvårdsansvar.
Ramavtalet har beretts både inom Västra Götalandsregionen och de kommunala
verksamheterna i Västra Götaland.
Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK har ställt sig bakom avtalet.
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR rekommenderar huvudmännen att
tillämpa ramavtalet för läkarmedverkan.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Ej aktuellt
2. Miljö
Ej aktuellt
3. Folkhälsa
Ej aktuellt
4. Facklig samverkan enligt FAS
Information/dialog med arbetstagarorganisation den 2016-02-22

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till ramavtal för läkarmedverkan
samt att tillämpa ramavtalet i tecknande av lokala avtal om läkarmedverkan i den
kommunala hälso- och sjukvården.
Rikard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg
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Kommunchef
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2015-10-27

RAMAVTAL OM LÄKARINSATSER INOM KOMMUNERNAS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I VÄSTRA GÖTALAND
Detta dokument utgör ett ramavtal avseende läkarinsatser för den kommunala hälso- och
sjukvården i Västra Götaland. Med kommunal hälso- och sjukvård avses hälso- och
sjukvårdsverksamhet som är finansierad av respektive kommun, oavsett utförare.
1. Bakgrundsbeskrivning
Sedan ÄDEL-reformen 1992 har kommunerna hälso- och sjukvårdsansvar för de personer
som bor i särskilda boenden, inklusive korttidsboende enligt SOL, eller vistas i dagverksamhet. Sedan Västra Götalandsregionen bildades har samtliga kommuner också ansvar för
hemsjukvård i ordinärt boende utifrån upprättat avtal mellan kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen. Ansvaret omfattas dock inte av hälso- och
sjukvård som utförs av läkare.
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen till kommunerna inom området avsätta de
läkarresurser som behövs för att enskilda skall kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i
särskilt boende och i verksamheter som avses i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § första
stycket. Detsamma gäller kommunal hemsjukvård i ordinärt boende. Det åligger den
kommunala hälso- och sjukvården att verkställa vård och behandling som ordineras och att
uppföljning utförs enligt samordnad individuell plan.
I hälso- och sjukvårdslagen anges att landstingen ska sluta avtal med kommunerna inom
landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan i den kommunala
vården. Avtalet baseras på HSL § 26d och e, som reglerar samverkan mellan kommun och
landsting. Ramavtalet omfattar såväl sjukhus- som primärvårdsnivå 0ch där kommunen har
hälso- och sjukvårdsansvar.
Avtalet avser läkarinsatser utifrån den enskilda personens behov oberoende av läkarens
organisatoriska tillhörighet. Vårdcentralerna har ansvar för att komma överens med
kommunen om formerna för samverkan kring gemensamma patienter såväl i ordinärt
boende som i kommunala boendeenheter och ska tillsammans med respektive
kommun/stadsdel upprätta avtal om läkarmedverkan.
Från och med oktober 2009 infördes inom primärvården vårdval i Västra Götalandsregionen. Det innebär att varje enskild person väljer vårdenhet/vårdcentral för sin primära
hälso- och sjukvård. Respekt måste därför visas att den enskilde personen själv väljer
vårdgivare. Om den enskilde inte är nöjd med sin vårdcentral, kan den enskilde välja annan
vårdcentral.
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Vårdcentralerna i en kommun/stadsdel samverkar för att tillgodose kommunernas behov av
läkarinsatser på samordningsnivå – vilket är skilt från patientansvar enligt ovan. Detta
dokumenteras i en närområdesplan. Respektive kommun/stadsdel hålls informerad om
aktuell närområdesplan.
I ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland” anges att den gemensamma ambitionen är att bibehålla
och vidareutveckla en långsiktig förtroendefull samverkan inom hälso- och sjukvården.
Samverkan ska ske i en anda av öppenhet och dialog och med ett ömsesidigt åtagande att
bidra till en gynnsam utveckling av parternas hälso- och sjukvårdsverksamhet till nytta för
invånarna.

2. Målgrupp
Västra Götalandsregionens ansvar omfattar läkarinsatser till
•
•

•

•

Personer som ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 18 § hälso- och
sjukvårdslagen (HSL)
Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (5 kap. 5 §,
andra stycket, 7 §, tredje stycket samt 7 kap. 1 §, första stycket, socialtjänstlagen
(SoL).
Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 §,
socialtjänstlagen) samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Personer som erhåller hemsjukvård i ordinärt boende.

3. Gemensam målsättning/åtagande
Parterna åtar sig att gemensamt verka för att uppnå följande mål:
•
•

•
•

patienten och hans/hennes närstående känner trygghet beträffande hälso- och
sjukvårds- och omvårdnadsinsatser,
det finns erforderlig bemanning och kompetens för att uppfylla en god och säker
vård/omsorg samt att denna finns tillgänglig vid läkarbesök i särskilda boenden och i
kommunal hemsjukvård i ordinärt boende,
verka för en välfungerande samverkan som utgår från patientens och närståendes
behov,
planera för och försöka förutsäga försämring i sjukdomstillståndet så att behovet av
oplanerade insatser under jourtid begränsas,
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•
•

förskrivning av läkemedel och uppföljning av läkemedelsbehandling sker säkert och
rationellt
insatserna sker utifrån samordnad individuell plan

4. Västra Götalandsregionens åtagande
I Västra Götalandsregionens åtagande ingår:
Den för boendeenhetens samordningsansvarige läkare (enligt Närområdesplan) har i
uppdrag att:

•
•

•
•

ansvara för råd och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor
medverka i framtagande av gemensamma riktlinjer och rutiner samt delta i det
systematiska kvalitetsarbetet genom exempelvis att vara delaktig i uppföljning av
avvikelser
vara ledningen för den kommunala verksamheten behjälplig i planering av
verksamhetsförlagd medicinsk fortbildning
ta om hand kasserade läkemedel från akutläkemedelsförråden

För korttidsboende gäller att en vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under
deras vistelsetid på boendet, oavsett på vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.
Vårdcentralerna i närområdet kommer överens (i Närområdesplan) om vilken av dem som
har behandlingsansvar på respektive korttidsboende. Vårdcentral där patienten har sitt
vårdval och behandlingsansvarig vårdcentral ska tillsammans säkerställa att vårdkedjan för
patienten fungerar.
Behandlingsansvarig vårdcentral har ansvar för läkemedelsförskrivning, medicinsk service
med mera och kostnaderna för detta under patientens vistelsetid på korttidsboendet.
Vårdcentralen där patienten har sitt vårdval kommer att överta läkemedelsansvaret senast
tre veckor efter att patientens skrivits ut från korttidsboendet.
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, enligt patientens val, ingår att:
•

•
•
•
•

utföra medicinska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser planerat och
oplanerat dygnet runt. Behovet av palliativa insatser och vård i livets slutskede ska
särskilt beaktas.
ge medicinsk konsultation till kommunens legitimerade personal.
vårdcentral/läkare ska vara tillgänglig per direkttelefon för kommunens legitimerade
personal på överenskomna tider och vid akuta situationer.
för patient inom kommunal hälso- och sjukvård årligen erbjuda genomgång av
hälsotillstånd, hembesök.
medverka vid upprättande, revidering och uppföljning av individuella vårdplaner.
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•
•

erbjuda läkare med samordnat patient – och läkemedelsansvar.
utföra en fördjupad läkemedelsgenomgång enligt av Västra Götalandsregionen
fastställd regional medicinsk riktlinje snarast efter registrering i kommunal hälsooch sjukvård och därefter minst en gång per år.

Läkarbemanningen lokalt kan variera över tiden. Vid sådana situationer ankommer det på
vårdcentralen att samråda med ansvariga för kommunens hälso- och sjukvård. Detta kan
innebära att tillgängliga läkarresurser tillfälligt, och i undantagsfall, måste omdisponeras
mellan de olika ansvarsområdena som vårdcentralen verkar inom, inkl. läkarinsatser för
kommunala hälso- och sjukvården. Prioriteringen görs på medicinska grunder. Avstämning
ska ske med ansvarig hälso-och sjukvårdspersonal kring enskilda patienter för att tillgodose
medicinska behov.
5. Kommunens åtagande
I kommunens åtaganden ingår att:
•
•
•
•

informera den patientansvarige läkaren vid förändringar i patientens hälsotillstånd
Initiera till och medverka vid upprättande och revidering av samordnad individuell
plan,
utföra läkarens ordinationer och kontinuerligt återrapportera resultaten,
underrätta aktuell vårdcentral när kommunen övertagit eller avslutat hälso- och
sjukvårdsansvaret för en patient,

Senast tre månader före en förändring av inriktningen på ett boende, nedläggning av ett
boende eller öppnande av ett nytt boende eller så snart det är känt, ska kommunen skriftligt
underrätta närområdesansvarig om detta.

6. Uppföljning
Detta avtal ska utvärderas i samband med att ”Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”
revideras. Lokala avtal mellan kommun och vårdcentral följs upp och dokumenteras lokalt
terminsvis. Frågor beträffande klargörande av avtalet sker i första hand lokalt och i andra
hand i den delregionala samverkan som finns mellan huvudmännen. Parterna ska verka för
gemensam avvikelsehantering i lärande syfte, allt för att den enskilde individen ska få god
vård och omsorg.
Eventuella kvarstående oklarheter om tolkning lyfts till det politiska samrådet mellan
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.
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7. Avtalsperiod
Avtalet gäller från och med 2016-03-01 och tillsvidare med sex månaders uppsägningstid.
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Dnr: KS 2016-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Reglemente för 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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Inte aktuellt.
2. Miljö
Inte aktuellt.
3. Folkhälsa
Inte aktuellt.
4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt.

Förslag till beslut


Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för
Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar
reglementet.
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska
rådet.



Catharina Sundström
Folkhälsostrateg
Administrativa enheten

455 80 MUNKEDAL

•

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten

Telefon växel 0524-180 00

Bankgiro 549-6260

•

•

Fax 0524-181 74

Postgiro 11 54 40-0

•
•

www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Organisationsnummer 21 20 00-1330
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR FOLKHÄLSOARBETET
Folkhälsoarbetet i Munkedals kommun bygger på ett samverkansavtal med norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avsikten med avtalet är att underlätta det
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större
genomslagskraft.
Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är
”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen”.
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade
insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Arbetet
ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska
bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov.
Utöver detta reglemente finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals
kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet.

VERKSAMHETSOMRÅDE
1§
Folkhälsopolitiska rådet ska:
-

Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. befolkningens
livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
Besluta om fördelning av rådets budget.
Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie
verksamheter.
Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför
beslut.
Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
2§
Folkhälsopolitiska rådet ska se till att folkhälsoarbetet bedrivs i enlighet med
samverkansavtalet mellan Munkedals kommun och norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
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Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera beslutad budget till norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera uppföljning av budget till
kommunstyrelsen och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

ARBETSFORMER
Sammansättning
3§
Folkhälsopolitiska rådet består av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna
utses från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och tre ledamöter utses bland
kommunstyrelsen ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen utser också ersättare
för var och en av sina representanter.

Ordföranden
4§
Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i folkhälsopolitiska rådet.

Ersättare för ordföranden
5§
Vice ordförande väljs bland representanterna från norra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan dela i ett helt sammanträde eller
i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandens
uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får folkhälsopolitiska rådet utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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71

§§ 6-9 Gäller ledamöter och ersättare valda från kommunstyrelsen i Munkedals
kommun.

6§
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur enligt kommunfullmäktiges
beslutade inkallelseordning.

Ersättarnas tjänstgöring
7§
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sin under pågående sammanträde träda in istället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring
8§
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Yttranderätt
9§
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara på folkhälsopolitiska rådets
sammanträden, men ej delta i beslut.

Beslutsförhet
10 §
Folkhälsopolitiska rådet får besluta i ärenden bara när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.

Sammanträdena
11 §
Folkhälsopolitiska rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

12 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den
till åldern äldste ledamoten göra detta.
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Protokoll
13 §
Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i
folkhälsopolitiska rådet samt norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Protokollet justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.
Folkhälsopolitiska rådet kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. En
sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan folkhälsopolitiska rådet justerar den.

Reservation
14 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast vid
justeringen.

Undertecknande av handlingar
15 §
Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av folkhälsopolitiska rådet ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

Arvode
16 §
Sammanträdesarvoden och i förkommande fall reseersättningar betalas av
respektive nämnd och följer respektive instans regler för arvoden.
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Dnr: 2016-54

TJÄNSTESKRIVELSE

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 64 att anta Regler för kommunalt
partistöd.
Kommunfullmäktiges beslut om regler 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.
Mottagaren av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen.
Till redovisningen krävs att en granskning fogas. Granskning ska vara utförd av en
särskild, av mottagaren utsedd, granskare
I 2 kap. 11§, kommunallagen, anges att redovisningen ska avse perioden 1 januari
- 31 december och ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång.
Partierna har därmed att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av
partistödets användning under 2015 och den 30 juni 2017 för redovisning av
användning för 2016. Redovisningen lämnas till administrativa enheten.
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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Den totala summan om 190 490 SEK är inräknad i kommunfullmäktiges budget för
2016.
2. Miljö
Inte aktuellt
3. Folkhälsa
Inte aktuellt.
4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i
kommunfullmäktige enligt tabellen nedan:
Grundstöd Mandat Mandatstöd
Socialdemokraterna
4430
11
48730
Centerpartiet
4430
6
26580
Moderaterna
4430
6
26580
Sverigedemokraterna
4430
6
26580
Vänsterpartiet
4430
2
8860
Kristdemokraterna
4430
2
8860
Miljöpartiet
4430
1
4430
Liberalerna
4430
1
4430
Total

Totalt
53160
31010
31010
31010
13290
13290
8860
8860
190490

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Respektive parti
Administrativa chefen
Ekonomienheten
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Dnr: KS 2016-59

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Mats Tillander, sektorchef Samhällsbyggnad
Aya Norvell, administrativ chef

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer
Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram
förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning för
framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i
uppdrag att:
skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre
samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att
samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan
kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till kommunala
bolag, tex till Munkbo om uthyrning.
Förvaltningen har i sin beredning valt att lyfta fram tre olika förslag på former
för en bättre styrning av koncernen:
1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av
kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som
tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer så
som gemensamma nämnder, kommunalförbund och gemensamt
ägda bolag.
2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens
samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.
3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt hanterar
styrning och ledning av de olika samarbetsformerna.
I utredningen redogörs för de tre olika alternativen föreslår att ett utskott
skapas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att styra och leda
kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och
kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag ska 5 ledamöter
och 2 ersättare väljas till utskottet. Kommunstyrelsen ska också bland
ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Ytterligare ett utskott innebär en ökad kostnad för arvoden och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Utskottet kräver administrativa resurser, utöver det vanliga
sekretarskapet erfordras samordning av nätverk samt en sammanhållning av
uppföljning och framåtsyftande års- och flerårsplaner. Kostnaderna ryms inte inom
befintlig budget2016.
Den ökade kostnaden bedöms betala sig i form av förbättrad styrning och samordning
av kommunkoncernen.
2. Miljö
Inte aktuellt.
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3. Folkhälsa
Inte aktuellt
4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-08-01 inrätta ett utskott för
koncernfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar formerna för utskottet enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda finansiering för
kostnader kopplade till utskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att välja 5 ledamöter och 2 ersättare till utskottet.
Kommunstyrelsen beslutar att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice
ordförande.
Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/ bitr. kommunchef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunchef
Ekonomichef/biträdande kommunchef
Sektorchef Samhällsbyggnad
Administrativa enheten
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KOMMUNSTYRELSEN

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer
Bakgrund och syfte
Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram
förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning
för framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i
uppdrag att:
skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre
samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att
samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan
kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till kommunala
bolag, tex till Munkbo om uthyrning.
En stor del av den kommunala verksamheten drivs idag i andra former än i
traditionell förvaltning; bolag, nämnder och kommunalförbund är några
exempel. Mycket stora ekonomiska värden är samlade utanför kommunens
kärnorganisation och därmed får dessa organisationer allt större betydelse
för kommunens samlade ekonomi. Det är därför viktigt att kommunens
verksamhets som bedrivs av andra aktörer, innehållsmässigt samordnas
med kommunens övergripande mål och riktlinjer. Kommunfullmäktige ska
vara en aktiv ägare.
Kommunen har under en tid arbetat för att ta fram ägardirektiv och
bolagsordningar som bättre ska verka för den kommunala kompetensen
även i bolag. Ägardirektiv måste vara ”levande” dokument som förnyas och
omarbetas när behov uppstår.
Uppdaterade och levande styrdokument måste kombineras med en god
dialog mellan de olika aktörerna som utövar den kommunala kompetensen
för att nå god styrning. Det ska vara tydligt att dessa organisationer
bedriver kommunal verksamhet om än inte i förvaltningsform.
I förarbeten till kommunallagen anges att en kommun och dess företag ska ses som
en beslutsenhet för vilken fullmäktige har yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som
politiskt. Förarbetena betonar därefter vikten av att de förtroendevalda får
möjligheten att göra en samlad bedömning av kommunens samlade engagemang.
Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens
företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Former för styrning och ledning
Förvaltningen har i sin beredning valt att koncentrera sig på tre olika former
för en bättre styrning och ledning av koncernen:
1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av
kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som
tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer
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2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens
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Nedan redogörs mer utförligt för de tre olika alternativen:
1. Legaldefinitionen för koncern återfinns i aktiebolagslagen 1 kap §§
11-12 och kan enklast beskrivas som en grupp av två eller flera
företag, där moderbolag har ett bestämmande och varaktigt
inflytande över bolaget. För Munkedals kommun innebär detta att
endast Munkedal vatten AB och Munkedal bostäder AB skulle passa in
i legaldefinitionen.
Företagsgrupper som ingår i en intressegemenskap utan att uppfylla
aktiebolagslagens definition på koncern brukar kallas för en oäkta
koncern. Detta skulle gälla för de bolag Munkedals kommun äger
tillsammans med andra aktörer. Gemensamma nämnder och
kommunalförbund ingår överhuvudtaget inte i koncerndefinitionen
även om man ibland använder begreppet kommunkoncern i ett
vidare begrepp.
Detta innebär att man Munkedals kommun skulle behöva formulera
som ett sidouppdrag till ett ev. moderbolag gällande styrning och
ledning för den delen av kommunkoncernen som inte ryms i
legaldefinitionen. Det är angeläget att få en bättre styrning och ett
ökat inflytande även över dessa organisationer.
De främsta skälen till att skapa en koncernmoder är att skapa
stordriftsfördelar, gemensam administration och samordnad
förvaltning, detta ska i sin tur ge effektivitetsvinster och en ökad
möjlighet till strategisk politisk styrning.
2. Ett annat alternativ kan vara att överlåta styrning och ledning av
kommunens samverkansformer på en grupp bestående av
tjänstemän. Gruppen skulle exempelvis kunna bestå av kommunchef,
ekonomichef, samhällsbyggnadschef och administrativ chef.
Uppdraget för en sådan grupp skulle vara att utifrån, av
Kommunfullmäktige antagna, ägardirektiv och andra styrdokument
svara för kontakter och styrning av dessa organisationer. Här ingår
beredning av ärende av ”större vikt” som ska beslutas av
kommunfullmäktige (budget, bildande av dotterbolag, större
satsningar etc), samordning av personalpolitik mm.
3. Ett tredje alternativ är att ett utskott bildas under kommunstyrelsen
med särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika
samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Utskottets uppdrag bör vara tydligt
definierat i kommunstyrelsens reglemente samt genom
delegationsordning. Utskottet bör hållas till en liten grupp ledamöter
för att öka möjligheten till effektiv styrning och ledning
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Samverkan betyder att det politiska inflytandet för den egna verksamheten kommer
att delas med flera parter. Det är viktigt att politiken har en tydlig vilja och en
enhetlighet i styrning av de samverkansformer kommunen är en del av. Att enbart
arbeta med en tjänstemannagrupp är därför inte önskvärt även om en sådan grupp
kan stödja den politiska i sitt arbete framåt.
Stordriftsfördelar och effektivisering av samordnad administration bedöms inte ligga i
skapandet av en koncernmoder med reell makt endast över kommunens två helägda
bolag. En ytterligare bolagisering genom ett skapande av en koncernmoder bedöms
vara kontraproduktivt då det är det kommunala uppdraget som behöver sättas i
centrum.
Förvaltningen föreslår därför att ett utskott skapas under kommunstyrelsen med
särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån
kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Vilken form för koncernstyrning man än väljer kräver ett aktivt stöd och samordning
från förvaltningen. För att kunna arbeta efter en enhetlig process för alla
kommunens verksamheter behöver ett kontaktnät mellan kommunen och
representanter för kommunens olika samarbetspartners att byggas upp och följa
framåtsyftande såväl som uppföljande års- och flerårsplaner. Den tillsatta
samordnaren bör också vara sammankallande och föra anteckningar/protokoll för
sammanträden och möten.

Former för utskottet
Förvaltningen föreslår följande former för utskottet:
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för styrning och ledning kommunens
olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens
uppsiktplikt enlig 6 kap 1 -1b §§ kommunallagen
Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom sitt
område.
Utskottet har fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet.
Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare.
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträden.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige beslutade
partigruppsordningen.

Delegation till utskottet
Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med revidering av
delegationsordning innan utskottets första sammanträde.
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Aya Norvell
Administrativ chef

Mats Tillander
Sektorchef Samhällsbyggnad

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef/bitr. kommunchef

Håkan Sundberg
Kommunchef
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Källor:
Adrell Roland och Robert Molldén, Juridik i kommunala bolag, Nordstedts juridik,
Stockholm 2014
Agnell Anders och Ola Mattsson, Samverkan i kommuner och landsting – en
kunskapsöversikt, Lund 2009
Kommunala samverkansformer – Avtal – interkommunala företag – gemensam
nämnd – kommunalförbund – SKL 2009
Prop. 1990/91:117
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TJÄNSTESKRIVELSE

Val till kommunala förtroendeuppdrag - Fyllnadsval
Per Nilsen (SD) har inkommit med avsägelse från sitt uppdrag i kommunstyrelsen och
uppdrag som ligger därunder.
Kommunstyrelsen har att efter honom välja:
- ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott
- fadderpolitiker för skola, barnomsorg, kultur och bibliotek – område Svarteborg

Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten
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Dnr: KS 2013-285

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef

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.
Förvaltningens yttrande:
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 moderaternas uppfattning 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 en 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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag
2. Miljö
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag
3. Folkhälsa
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag
4. Facklig samverkan enligt FAS
Facklig samverkan under pågående process
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan pågående uppdrag och
utredningar anses motionen beviljad

Rickard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ann-Sofie Alm (M)

455 80 MUNKEDAL

•

Telefon växel 0524-180 00

Bankgiro 549-6260

•

•

Fax 0524-181 74

Postgiro 11 54 40-0

•
•

www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Organisationsnummer 21 20 00-1330

86

sida 1
2016-02-05

KOMMUNSTYRELSEN

87

Dnr: KS 2013-284

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef

Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för
framtida personalrekrytering inom kommunal verksamhet
Nya Moderaterna lade 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.
Förvaltningens yttrande:

Organisering och utförande av serviceinsatser i kommunal regi –
möjligheter och svårigheter
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. Vägledande dom (RÅ 2008 ref 38) som fastställer att en kommun
ej har rätt att avvisa eller avslå ansökan om serviceinsatser med hänvisning till att
behovet kan tillgodoses på den offentliga marknaden utan att först ha gjort en
grundlig bedömning av personens ekonomiska situation. Dock har utbudet av
serviceinsatser förändrats markant sedan domen föll för 8 år sedan och rättsläget
kan eventuellt komma att förändras i framtiden. 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 vi kan se från kommuner
som har liknade förutsättningar som Munkedal är att det är svårt att bedriva
centralt placerade verksamheter, som ska verka över hela kommunen, på ett
kostnadseffektivt sätt. Antalet brukare med endast serviceinsatser är få och det är
långa avstånd emellan dem. Det blir mer kostnadseffektivt att låta undersköterskor,
som ändå har andra besök i den geografiska närheten, utföra även dessa insatser.
Samma slutsats har Munkedal dragit från tidigare liknande organisationsformer i
kommunen, såsom Demensteam, hemrehab och Trygg Hemgång som alla har
omorganiserats av just detta skäl.
Det är svårt att på ett bra sätt planera och organisera hemtjänsten om man helt tar
bort serviceinsatserna. Eftersom behovet av vård och omsorgsinsatser ofta har
toppar, främst på morgonen och kvällen, så har verksamheten behov av att ha
många personer på plats under dessa timmar. För att undvika att skapa oattraktiva
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arbetstider med korta pass har verksamheten behov av att hitta arbetsuppgifter för
personalen mellan dessa, korta, arbetsintensiva tidpunkter för att undvika tex
delade turer. Andra kommuner i närområdet har samma erfarenheter och av
samma anledning har en del valt att avveckla serviceteamen.
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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Ingen ekonomisk bedömning
2. Miljö
Ingen miljöpåverkan
3. Folkhälsa
4. Facklig samverkan enligt FAS
Ingen samverkan

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan
redovisas

Rickard Persson
Socialchef
Sektor omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ann-Sofie Alm (M)
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Dnr: 2015-176

TJÄNSTESKRIVELSE

Svar på motion från Ove Göransson (V) om vad ska vi
använda återbetalningarna av AFA-pengar till?
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.
Svar
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

AFAåterbetalning
(mnkr)
9,6
9,4
4,4

2012
2013
2015

Resultat inkl AFA
(mnkr)

Resultat i %

Resultat exkl
AFA (mnkr)

11,2
10,6
0,2

2,2 %
2,1 %
0,03 %

1,6
1,2
-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.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Återbetalning av AFA-medel innebär att kommunens egna kapital har förstärkts.
Utan denna återbetalning 2015 skulle resultatet uppgå till -4,2 mnkr.
2. Miljö
Inte aktuellt.
3. Folkhälsa
Inte aktuellt.
4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ulrika Gellerstedt
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ove Göransson (V)
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Dnr: KS 2013-411

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Ottosson Lundström

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP), om att
införa e-tjänsten Gapet som en del i utvecklingen av
kommunens anhörigstöd
Hans-Joachim Isenheim föreslog i en motion 131031, att som en del i utvecklingen
av kommunens anhörigstöd införa e-tjänsten Gapet.
Förvaltningens yttrande:
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.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med vad som ovan redovisats anse motionen
beviljad

Rickard Persson
Socialchef
Sektor Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Hans-Joachim Isenheim (MP)
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Uppföljning av beviljade utvecklingsmedel från folkhälsopolitiska
rådet i Munkedals kommun

WEBBASERAT ANHÖRIGSTÖD MUNKEDALS KOMMUN
Uppföljning år 2.

Sökande organisation: Vård och Omsorg
Handläggare/kontaktperson: Margot Stelling, Ellinor Johansson
Adress/e‐post: margot.stelling@munkedal.se, ellinor.johansson@munkedal.se
Telefon: 0524‐183 40, 0524‐181 95
Beviljat belopp: Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 19 500 kr fast
engångsavgift samt 4000 kr/mån (en löpande kostnad per månad) totalt 163 500 under tre år.
Projektets slutdatum: 2017‐01‐31
Denna uppföljning avser:
X Delrapportering gällande 2015‐01‐01/2015‐12‐31

 Slutrapportering

Projektbeskrivning: Det webbaserade anhörigstödet ”(Gapet)” som för övrigt bytt namn under 2015
till ”En bra plats” www.enbraplats.se är ett komplement till övrigt anhörigstöd i Munkedals kommun.
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 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 (i dagsläget ‐ anhörigsamordnaren), samt får man information på
webben om kommande föreläsningar och annat som handlingsplan inom området och
anhörigträffar/temadagar m.m. som är på gång i närområdet, men även i övriga landet. Det som är
mycket bra är att man kan använda det webbaserade anhörigstödet på alla dygnets timmar när man
känner att man vill ha stöd, information eller kontakt med andra. Man kan också vara helt anonym
om man vill det – man väljer då ett diskret användarnamn.
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Delresultat i förhållande till projektets syfte och mål/projektorganisation och samverkanspartners
Några rader om namnbytet ”Gustaf Cavalli” ‐ Under slutet av våren 2015 blev vi tvingade att byta
namn från Gapet som vi först fått godkänt av PRV som registrerat varumärke, men som GAP Inc
sedan överklagade och lyckades efter 2,5 års processande att häva. Därav bytet av namn till En bra
plats™. I samband med namnbytet skickades det ut foldrar och visitkort till Munkedal att sprida inom
organisationen och till anhöriga.
Information om En bra plats har skett kontinuerligt genom foldrar, muntligt och på andra sätt på
anhörigkaféer, träffpunktsträffar, föreläsningar, hälsofrämjande uppsökande verksamhet och på
olika sätt genom inloggare och annan personal, samt har det skickats ut information om En bra plats
till anhöriga och personal i ”Senaste Nytt från Anhörigstödet” (Informationsblad – 8 sidor hösten
2015) som även finns på Munkedals kommuns hemsida samt hemsidan Anhörigstöd. Det har även
informerats och samverkats med föreningar/pensionärsföreningar och andra organisationer som
Närhälsan och Kyrkan. Munkedals kommuns anhörigstöd samverkar även med Lysekils kommuns
anhörigstöd som också startat upp det webbaserade anhörigstödet ungefär samtidigt som
Munkedals kommun. En bra plats (företaget) har också kört en kampanj på fem dagar i höst på
Facebook om Munkedals webbaserade anhörigstöd.
I dagsläget december 2015, är nitton anhöriga registrerade användare av det webbaserade
anhörigstödet i kommunen. Det är under det önskade resultatet, men vi vet av erfarenhet att det kan
ta tid att starta upp ett nytt projekt/ny möjlighet som detta webbaserade anhörigstöd. En fördel är
att fler och fler i kommunen känner till att det finns detta webbaserade anhörigstöd, och steget att
använda En bra plats är närmare nu än för ett år sedan.
För övrigt har det skett en del ändringar/utveckling på En bra plats. Man kan anmäla sig som anhörig
direkt till www.enbraplats.se genom att skriva personnummer och mejladress och sedan välja
diagnos/diagnoser på sin närstående och klicka på skicka iväg knappen (systemet letar reda på
adressen automatiskt) och efter några dagar kommer det hem en kod per brev, och man kan
registrera sig själv. Det är bra om man vill vara helt anonym eller inte vill ha någon kontakt i
startskedet att kunna registrera sig själv. Detta kommer att utvecklas ytterligare någon gång under
våren/sommaren nästa år till att man kan gå med genom att registrera sig själv och börja använda
tjänsten direkt, utan inblandning av kontaktpersonen om man bor i kommunen. Den som registrerat
sig får då ett brev några dagar efteråt, detta för att kontrollera att det är användaren/den anhörige
som registrerat sig, och inte någon annan. Men om man bor utanför kommunen och har sin
närstående inom kommunen, får man registrera sig på det ”vanliga sättet” genom kontaktpersonen
(anhörigsamordnaren). Anhörigsamordnaren har möjlighet att se hur många användare det finns i
kommunen, men inte namnen på de personer som inte vill ha en kontaktperson i det webbaserade
anhörigstödet. Samordnaren kan under nästa år se
statistik på hur många män och hur många kvinnor som använder sig av En bra plats,
åldersindelningar och annan statistik, då även detta är under utveckling.
Under nästa år kommer det också att bli mer överskådligt och lättanvänt på En bra plats för
användarna/anhöriga och troligtvis också en APP, så det finns goda förhoppningar om att det ska bli
fler anhöriga som använder det webbaserade anhörigstödet i Munkedals kommun.
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Ekonomisk redovisning: År 2015

1430010

201504

17

100417

112

112

90

20150417

Bidrag Folkhälsa 2015

1430010

201511

12

61519162 105

105

90

20151119

EDU MED AB

1430010

201508

25

61513409 105

105

90

20150828

EDU MED AB

1430010

201503

07

61503344 105

105

90

20150307

EDU MED AB

1430010

201506

02

61508889 105

105

90

20150605

EDU MED AB

Utbildningskostnader/resekostnader

Lönekostnader
Månlön (enhetschef + samordnare)
Sem.tillägg 1,7%
PO 39,5 %
Summa uppskattadlön 2015

28 365
28 365

11 545
334
7 756
19 635
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Beskrivning

Belopp

Egen
finansiering
Budget

Månadskostnad jan 2015‐dec 2015

48 000 kr

Personalkostnad för utbildning etc
Lönekostnader för enhetschef och
anhörigsamordnare

Summa:

Bidrag
folkhälsopolitiska
rådet

Övrig
finansiering
Utfall

Budget

Utfall

Budget

Utfall

24 000 kr

24 000 kr

28 365

14 183

14 183

19 635

9 818

9 818

96 000 kr

48 000 kr

48 000 kr
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Dnr: KS 2014-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Henrik Gustafsson, enhetschef

Medborgarförslag 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.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Investeringsmedel krävs och anläggningen medför driftskostnader
2. Miljö
Kan göra Örekilsparken till en mer aktiv plats
3. Folkhälsa
Kan bidra positivt genom social samvaro och delaktighet
4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Mats Tillander
Sektorchef
Sektor samhällsbyggnad

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Isac Siverstam, Örekilsvägen 9, 45533 Munkedal
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TJÄNSTESKRIVELSE

Medborgarförslag om att utveckla Gårviks badplats
Lena Hagström framför i ett medborgarförslag synpunkter på hur Gårviks badplats
bör utvecklas i framtiden.
Gårviks badplats är en av kommunens välbesökta badplatser. I pågående
detaljplanearbete satsar kommunen ytterligare på badplatsen och inte minst
tillgängligheten till badplatsen.
Gula Villan har via nyttjanderättsavtal upplåtits till en intresseförening vars syfte är
att rusta upp Gula villan och nyttja den för Gårviks bästa.
VA-utbyggnaden kommer att ske i samband med att detaljplanerna för området
antas. Pumpstationen vid hamnplan kommer att sambyggas med en lättillgänglig
toalett och nuvarande toalettbyggnad rivas.
Badet ses ständigt över och bryggor, lekredskap och ramper hålls i ordning och
förnyas vid behov. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten
ytterligare.
GC-vägen mellan Munkedal och Gårvik är inte högaktuell. Diskussioner har förts
med Trafikverket om en gemensam satsning men någon överenskommelse om ett
gemensamt projekt har inte kunnat nås.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Satsningarna kommer att kräva anslag
2. Miljö
Miljön i Gårvik förbättras genom va-utbyggnaden och genom satsningarna på
badplatsen
3. Folkhälsa
Bättre tillgänglighet påverkar folkhälsan positivt
4. Facklig samverkan enligt FAS
Inte aktuellt

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att, med vad som ovan anförts, att avslå
medborgarförslaget.
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Lena Hagström

455 80 MUNKEDAL

•
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•

•
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•

www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
Organisationsnummer 21 20 00-1330

111

