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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 16 december 2015, kl. 09.30-17.20 

Föredragningstid: kl. 9.30- 

Ajourneringar: för lunch kl. 12.00 - 13.00 och kl. 16.05-16.35 

Beslutstid: kl. 16.35 – 17.00 

Beslut i ärende 3 fattades direkt efter dragning kl.10.15 

Information: kl. 17.00 – 17.20 

 

Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande  
 Rolf Berg (S) 
 Pia Hässlebräcke (S) ers. Maria Sundell (S)  
 Jenny Jansson (S) 
 Karl-Anders Andersson (C)  
 Lars-Göran Sunesson (C) 
 Birgitta Karlsson (C) 
 Hans-Joachim Isenheim (MP) 
 Ann-Sofie Alm (M)  
 Malin Östman (M) 
 Alf Sifversson (M) ers. Camilla Espenkrona (M) 
 Ulla Gustafsson (M) ers. Rolf Jacobsson (KD) 

 Tiina Hemberg (V) 
 Heikki Klaavuniemi (SD) 
 Matheus Enholm (SD) 

  

Ej tj ersättare Else-Marie Grundberg (S), Ove Göransson (V), Karin Blomstrand (L),  

Per Nilsen (SD)   

  

Utses att justera 

 

Matheus Enholm (SD) 

Justeringens plats 

och tid 

Kommunhuset Forum tisdagen den 17 december kl. 11.00 

 

Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 228-253 
Aya Norvell 

 

Ordförande 

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

 

Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Matheus Enholm (M) 

   

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ och sammanträdesdatum   Kommunstyrelsen 2015-12-16 

Protokollet anslaget under 
tiden 

  2015-12-18 - 2016-01-08 

Förvaringsplats för protokollet   Administrativa avdelningen 

Underskrift  

……………………………………………………… 
Aya Norvell 
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§ 228   

 

Besök från Samordningsförbundet  

 

Gudrun Emilsdotter och Almasa Idrizovic från samordningsförbundet Väst 

informerar om sin verksamhet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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§ 229   

Besök från Försäkringsstrategi – Förtroendevaldas pension 

Magnus Gistrand från Försäkringsstrategi informerar om nya regler för 

förtroendevaldas pension. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Kommunchef 

Sektorchefer 

Akten 

    



ayanor001
Textruta
§ 230Ansökan om stämning hos Uddevalla Tingsrätt - överflyttande av vårdnad enligt 6 kap. § 8a FöräldrabalkenSekretess enligt 36 kap 1 § och 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)



ayanor001
Textruta
§ 230Ansökan om stämning hos Uddevalla Tingsrätt - överflyttande av vårdnad enligt 6 kap. § 8a FöräldrabalkenSekretess enligt 36 kap 1 § och 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
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§ 231 Dnr 2015-000277 

 

Rapportering av åtgärdsplan parlamentariska gruppen 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 § 51 att tillsätta en grupp med en 

representant från varje parti i representerat kommunfullmäktige. Gruppen fick i 

uppdrag att under våren 2015 ta fram övergripande och hållbara möjligheter att 

lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals kommun ska stå väl rustade 

inför framtida utmaningar. 

 

Gruppen sammanträdde under våren och presenterade en slutrapport på 

kommunstyrelsens möte i augusti 2015. Rapporten fastlade 8 utredningar vilka 

också beslutades på samma sammanträde: 

 
Uppdrag av strategisk karaktär  

1. Snabbutred dels ett nytt äldreboende på ny plats, dels om- och tillbyggnad av 

Allégården och Ekebacken. Utredningens inriktning ska vara två (2) 

äldreboende i kommunen, ett i Sörbygården och ett i Munkedal. Vid 

nybyggnation ska alternativ användning av nuvarande lokaler redovisas. 

Eventuella möjligheter att samlokalisera annan kommunal verksamhet ska 
undersökas.  

2. 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”. Tydligare ägardirektiv till kommunala bolag, tex 

till Munkbo om uthyrning. Bolagsstyrelsearbetet bör utvärderas. Behov av att 
inrätta arbetsutskott bör utredas.  

3. Genomlysning av strukturfrågor inom barn- och utbildningsområdet  

4. Bättre samverkan mellan skola och stödfunktioner  

5. Kvalitetsnivåer för kommunal service inom stöd/vård och omsorgssektorerna 

tas fram.  

6. Inriktning att nå ”snittkostnader” för verksamheterna i jmf med andra 

kommuner. Ta fram en resursfördelningsmodell som inkluderar ett förslag till 
buffert på KS/KF.  

7. Politiska organisationen: Kan Välfärdsutskottet ges utökad delegation för att 

minska antalet ärende till KS? Kan antalet ledamöter i KS och KF minska utan 

att demokratin blir lidande? Kan fast arvode för KF införas? Närvaron av 

tjänstemän vid sammanträden – är antalet optimalt?  

8. Dra ner på uppgiftslämnande till register, myndigheter, företag etc. 

 

Kommunchefen presenterade på kommunstyrelsens möte 2015-09-16 § 160 en 

plan för utredningarna. Kommunfullmäktige noterade informationen på 

sammanträde 2015-10-01. 

 

Kommunchefen beskriver på sammanträdet nuläget gällande de åtta uppdragen 

ovan. 

 

Beredning 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2015-12-09 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(40) 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 
Yrkanden  

Lars-Göran Sunesson (C): Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Expediering 

Kommunchef 

Sektorchefer 

Ekonomichefen 

Administrativa chefen 

Akten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 232 Dnr 2015-000385 

Former för kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-13 § 212 att tillsätta ett arbetsutskott 

under kommunstyrelsen under förutsättning att former och delegationsordning 

för arbetsutskottet tas på kommunstyrelsens sammanträde i december. 

Kommunstyrelsen beslutade vid samma tillfälle att  

 

Förvaltningen förslår följande former för kommunstyrelsens arbetsutskott: 

 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för beredning och handläggning av 

ärenden som ska fattas av kommunstyrelsen i sin helhet.  

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. 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning och val av ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsens arbetsutskott lyfts i ett separata ärenden. 

 

Beredning 

Administrativa chefens tjänsteskrivelse 2015-12-02 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ovan beskrivna former för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Tiina Hemberg (V): Avslag till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Tiina Hembergs (V) 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ovan beskrivna former för 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

 Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  
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Reservation 

Tiina Hemberg enligt skriftligt yrkande som bifogas paragrafen. 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 

Kommunchef 

Administrativ chef 

Akten 
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§ 233 Dnr 2015-000297 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Vid ny mandatperiod skall nyvalda kommunstyrelsen anta sin 

delegationsordning.  

På grund av nyanställning av kommunchef och förändring av chefsstrukturen 

genom tillsättande av ny socialchef, har förvaltningen avvaktat revideringen då 

det kan påverka organisationens uppbyggnad och nivån för delegater.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-13 § 208 att inrätta ett arbetsutskott 

under kommunstyrelsen från och med 2016-01-01, under förutsättning att 

delegationsordningen revideras i december 2015 innehållande förslag till 

arbetsutskottets beslutanderätt. Med anledning av att det brådskar, föreslås 

revidering i dessa delar samt några tidigare inlämnade förslag på ändringar och 

tillägg från verksamheterna.  

 

Översyn pågår för närvarande av tjänstemannaorganisationens indelning vilket 

innebär att delegationsordningen kommer att revideras i etapper under våren 

2016. 

 

Viss förändring har redan skett i kommunledningskontorets organisation kapitel 

2, enheten Tillväxt och kultur. Enheten har organisatoriskt upphört och 

verksamheterna har fördelats till andra sektorer. En ny enhet, Kultur och fritid, 

har bildats under kapitel 3, sektor Barn och utbildning. Förändringarna framgår i 

delegationsordningen.  

 

Förslag på ändringar, omformuleringar och tillägg anges med fet stil och 

överstrykningar i den gällande delegationsordningen. Nummerhänvisningar 

kommer att ändras när den nya delegationsordningen är antagen.  

 

Förslag på delegation för kommunstyrelsens arbetsutskott är: 

 
NY 
Kap. 1 
Sid. 1 

Avge yttrande av politisk men inte principiell natur 

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

NY 
Kap. 1 
Sid. 6 

Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 

förfogande 

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 
NY  
Kap. 2 
2.4.1 
Sid. 6 

Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 

 

a) Upp till 500 000 kr 

 

b) 500 000 kr – 2 000 000 kr  

 

 

 

a) Kommunchef 

 

b) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 
NY 
Kap. 2 
2.4.2 
Sid. 8 

Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 

natur    

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Kap. 6 
6.2 
Sid. 44 

Teckna externa hyresavtal för kommunal 

verksamhet 

 

Omformuleras till:  

Fastighetschef 
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Teckna hyresavtal och uppsägning av extern 

verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter 

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ny 
Kap. 6 
6.2 

Sid. 44 

Uthyrning av lokaler av principiell natur Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ny  
Kap. 6 
6.3 
Sid 45 

Besluta att ge förvaltningen i uppdrag att sälja 

fastigheter 

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Ny  
Kap. 6 
6.3 
Sid. 45 

Utarrendering av mark över 5 år eller av principiell 

betydelse (inklusive jaktarrende) 

 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

Beredning 

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-11-18 

Förvaltningens förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning, 

vilken ersätter delegationsordning antagen av kommunstyrelsen 2013-05-

15 § 78 (med införda ändringar t.o.m. KS beslut 2015-06-10 § 129 Dnr KS 

2015-40) 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att när ny socialchef 2015-12-14 tillträder sin 

tjänst ersätter socialchefen sektorchef Stöds samtliga delegationer. 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg om 

beloppsgräns på 500 000 kr i punkten Kap. 1, Sid. 6; Omfördelning av medel till 

kommunstyrelsens förfogande.  

Beslut om belopp över 500 000 kronor ska tas av kommunstyrelsen i sin helhet. 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Biträder Lars-Göran Sunessons yrkande. 

Tiina Hemberg (V): Avslag till den första beslutsatsen i förvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningen förslag och Tiina Hembergs 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag 

Beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning, 

vilken ersätter delegationsordning antagen av kommunstyrelsen 2013-05-

15 § 78 med ändring om beloppsgräns på 500 000 kr i punkten Kap. 1,  

Sid. 6; Omfördelning av medel till kommunstyrelsens förfogande.  

Beslut om belopp över 500 000 kronor ska tas av kommunstyrelsen i sin 

helhet. (med införda ändringar t.o.m. KS beslut 2015-06-10 § 129 Dnr KS 

2015-40) 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att när ny socialchef 2015-12-14 tillträder sin 

tjänst ersätter socialchefen sektorchef Stöds samtliga delegationer. 
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Reservation 

Tiina Hemberg (V) till förmån med eget yrkande. 

Expediering 

Kommunchef 

Biträdande kommunchef 

Sektorchefer 

Administrativa chef 

Nämndsekreteraren 

Akten 
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§ 234 Dnr 2014-0000521  

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Former för kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare under 

kommunstyrelsens sammanträde 2015-12-16 beslutats. 

Kommunstyrelsen har att välja ledamöter, ersättare och ordförande samt vice 

ordförande i utskottet. 

Protokollsanteckning 

Hans-Joachim Isenheim (MP) och Tiina Hemberg (V) deltar inte i beslutet. 

 

Yrkanden    

Lars-Göran Sunesson (C):  

Kommunstyrelsen beslutar att välja Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S) och Karl 

Anders Andersson (C) till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 

mandatperioden ut. 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Hans-Joachim Isenheim (MP) till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden ut. 

Kommunstyrelsen beslutar att bland kommunstyrelsens arbetsutskotts 

ledamöter välja Åsa Karlsson (S) till ordförande. 

Ann-Sofie Alm (M): 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ann-Sofie Alm (M) till ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden ut. 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Ulla Gustafsson (M) till ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden ut. 

Matheus Enholm (SD): 

Kommunstyrelsen beslutar att välja Matheus Enholm (SD) till ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden ut. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att välja Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S),  

Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M), och Matheus Enholm (SD) till 

ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott mandatperioden ut.  

 

 Kommunstyrelsen beslutar att välja Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ulla 

Gustafsson (M) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

mandatperioden ut. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att bland kommunstyrelsens arbetsutskotts 

ledamöter välja Åsa Karlsson (S) till ordförande och Ann-Sofie Alm (M) till vice 

ordförande mandatperioden ut. 

 

Expedieras 

Respektive vald 

Förtroendemannasystemet 

Akten 
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§ 235 Dnr 2014-000419 

 

Kvalitetsnivåer inom stöd, vård och omsorg 

Under vintern 2014/15 gjordes ett arbete med delar av sektor Stöd, av 

konsultfirman Public Partner. Arbetet resulterade i flera förslag på åtgärder och 

områden där arbetet borde fortskrida (se rapport KS 2015-04-15). Under 

sommaren 2015 har arbetet fortsatt med stöd från Public Partner, med inriktning 

mot LSS. Genom träffar med olika nyckelpersoner, både handläggare och 

politiker, ringades två områden in som viktiga utvecklingsområden: 

Kvalitetsmått och nivågrupperingar.  

 

Kvalitetsmått innebär att kommunen fastställer vad som är rimlig nivå på olika 

insatser inom LSS-lagstiftningen. 

 

Nivågruppering innebär att brukare indelas i nivåer utifrån omvårdnads- och 

tillsynsbehov, vilket kan användas både i arbetet för att samordna aktiviteter 

och i resursfördelningen. 

 

Sektorchefen vård- och omsorg föredrar arbetet med kvalitetsnivåer inom 

sektorn muntligt och meddelar att arbetet kommer att gå upp för beslut i januari 

2016. 

Beredning 

Tf. chefens AME tjänsteskrivelse 2015-12-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.   

 

Yrkanden  

Lars-Göran Sunesson (C): Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.   

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.   

Expedieras 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. 

Akten    
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§ 236 Dnr 2015-000409 

Samverkan sektor Barn och utbildning och sektor Stöd 

Alla som arbetar inom sektor Barn och Utbildning och sektor Stöd har ett 

samverkansansvar, främst för att barn och familjer ska få samordnade och goda 

insatser. Ytterst ansvarar socialtjänsten för att samverkan skall komma till stånd 

men i Munkedals kommun ska ansvaret för samverkan delas mellan kommunala 

aktörer inom sektor Socialtjänst och sektor Barn och utbildning. Denna 

samverkan ska styras av kommunens värdegrund. 

I sin tjänsteskrivelse beskriver sektorchefen barn- och utbildning hur sektorerna 

planerar att arbeta framöver för att nå en utveklad samverkan sektorerna 

emellan. 

Beredning 

Sektorchefens Barn- och utbildning tjänsteskrivelse 2015-12-02 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

 

Tiina Hemberg (V): Kommunstyrelsen beslutar att anta avsiktsförklaringen för 

samverkan mellan sektor barn och utbildning och sektor stöd. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Tiina Hembergs (V) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 

förslag. 

Beslut       

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen  

Expedieras 

Sektorchef Barn-och utbildning 

Sektor Stöd 

Akten 
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§ 237 Dnr 2015-000409 

Snabbutredning äldreboende i Munkedals kommun 
 
Kostnaderna för kommunens särskilda boenden är förhållandevis höga i 

jämförelse med andra kommuner. För att ta reda på orsakerna till de höga 

kostnaderna har kommunen valt att delta i KPB – kostnad per brukare, för att 

göra en djupare analys av kostnaderna. Resultatet visar ett tydligt samband 

mellan antalet platser för boendena och enhetskostnaden. Det vill säga att det 

ger ekonomiska fördelar att ha färre boenden med flera platser. Förvaltningen 

fick 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.  

Att behålla samtliga fem äldreboende med ett i varje kommundel kommer vara 

rejält kostnadsdrivande framöver. Det kommer vara nödvändigt med stora och 

omfattande renoveringar och tillbyggnader på flera av enheterna för att anpassa 

boendemiljö och för att utöka de antal platser vi kommer behöva framöver. Om 

man däremot minskar från fem till tre äldreboenden i kommunen med en mer 

samlokalisering av verksamheter, en anpassad boendemiljö och en betydligt 

bättre arbetsmiljö kommer det innebära en rejäl kostnadsminskning.  

Den utredning som presenterades för KS/KS våren 2014 visade på vikten av att 

satsa mer på flexibla boendeformer och en boendemiljö som lätt kan anpassas 

till nya och förändrade behov. Att satsa på hög kvalitet i boendets utformning 

kan göra att de äldre kan klara av vissa dagliga aktiviteter på egen hand och att 

de kan leva en aning mer självständigt och oberoende. Hög kvalitet kan 

dessutom underlätta vård och omsorgsarbetet, ge minskad total arbetstid och 

minska antalet arbetsskador, och därmed bättre totalekonomi. 

Förvaltningen gör bedömningen att kommunen kan minska 

verksamhetskostnader (exklusive fastighetskostnader) med ca 10-12 miljoner 

kronor/år genom att ha tre vård- och omsorgsboende istället för fem i 

kommunen. Viktigt att poängtera att det är en ”snabbutredning” som kräver 

fortsatt utredning för att få en mer korrekt bedömning. 

Beredning 

Sektorchefens Vård och omsorg och sektorchefens Samhällsbyggnad 

tjänsteskrivelse 2015-12-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten. 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslut       

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

 

Expedieras 

Sektorchef Vård och omsorg 

Sektorchef Samhällsbyggnad  

Akten  
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§ 238 Dnr 2015-000400 

Digitalisering inom omsorgen 
 
I Mål och resursplanen 2016-2019 budget 2016-2017 kompletterade 

Kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka om en 

digitalisering av omsorgen skulle kunna leda till minskade kostnader 2015-06-25 

§ 45. 

Antalet äldre över 80 år i Munkedals kommun kommer öka under perioden 2015-

2030 och det kommer sannolikt innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder 

på att det också kan bli svårare och förenat med stora kostnadsökningar att 

rekrytera tillräckligt med personal till äldreomsorgen. I det gap som uppstår kan 

välfärdsteknologi bidra till att frigöra tid för personal till sådant som verkligen 

kräver mänskliga kontakter. En sund utveckling av välfärdsteknologi inom 

kommunens äldreomsorg är en viktig strategisk satsning i det förebyggande 

arbetet – i strävan mot en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet.  

Genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt medicintekniska 

produkter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna 

mer effektivt. Digital teknik har stor potential att succesivt göra det enklare, 

tryggare att bo kvar hemma och känna sig delaktiga i samhället långt upp i åren.     

Digital teknik i hemmet kan handla om bland annat digitala trygghetslarm, tele- 

och videokommunikation, sensorer i hemmet, olika appar, ett mobilt arbetssätt 

som samt övriga e-tjänster som ger mervärden.  Andra exempel som kan göra 

det bättre för den enskilde samtidigt som verksamheten kan effektiviseras är tex 

robotar för hemmabruk, medicinpåminnare, nattillsyn via webbkamera, 

fjärrkontrollerad tekniska apparater i hemmet mm. 

Inom vård- och omsorg i Munkedal pågår redan ett aktivt arbete med att 

utveckla välfärdsteknologin och eHälsa.  

För att fortsätta en framgångsrik utveckling av välfärdsteknologin och 

digitalisering i hemmet krävs samverkan med andra kommuner (SML) och ett 

tydligt samarbete med IT-enheten. 

Ett arbete har redan påbörjats med att arbeta fram ett förslag på hur Sotenäs, 

Munkedal, Lysekil tillsammans med IT-enheten kan jobba med digitalisering i 

hemmet. Idén bygger på att kommunerna tillsammans med IT arbetar fram en 

gemensam handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet.   

Beredning 

Sektorchefens Vård och omsorg tjänsteskrivelse 2015-11-27 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delrapporteringen. 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslut       

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

 

Expedieras 

Sektorchef Vård och omsorg 

Akten  
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§ 239 Dnr 2015-000008  

 

Kommunens Mål- och resursplan (MRP) Budget 2016-2017 

Ekonomiska beräkningar och investeringsplan utgår ifrån 

planeringsförutsättningar (antagna av Kommunfullmäktige november 2014) 

samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Nämndernas ramar kommer att 

kompenseras med ett ökat kommunbidrag för löneökning, kapitalkostnader och 

prisuppräkning. 
 

Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Detta innebär att budgetramar och 

mål fastställs för 2016 och 2017 vid ett och samma tillfälle.  Beslut för 2017 

kommer att vara styrande för verksamheten trots att mål – och budgetprocessen 

görs årligen. Inför 2017 kan det bli aktuellt med omprövningar av de olika 

verksamheternas resurstilldelning beroende på hur förutsättningarna har 

förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. 

 

Mål och resursplanen revideras nu pga. förändring av skattesats. 

Kommunstyrelsens ram ökas med 17,5 mnkr vilka läggs till kommunstyrelsens 

förfogande, undantag 1,9 mnkr. 

 

Handlingen är också uppdaterad med resultatmål och indikatorer för 

kommunstyrelsen samt ny indikatorer för närproducerade livsmedel. I 

handlingen finns nu även programförklaringen. 

 

Beredning 

Ekonomichefens och controllerns tjänsteskrivelse 2015-12-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Kommunstyrelsens budgetram 

med en utökad ram på 17,5 mnkr.   

 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 
Föränd 
2016* 

Föränd 
2017* 

Kommunstyrelsen  532,699 554,716 552,916 551,016 549,016 22,017 -1,800 
ej utfördelat (succesivt återställning 
resultat)     -1,800 -3,700 -5,700   -1,800 
varav till KS förfogande   15,609 15,600 16,700 16,700 15,609   

Byggnämnden  1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 0,000 0,000 

Lönenämnd 2,448 2,402 2,402 2,402 2,402 -0,046 0,000 

Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,000 0,000 

Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,000 0,000 

Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 0,000 0,000 

Valnämnden 0,010 0,010 0,010 0,410 0,010 0,000 0,000 

Summa nämnder 539,651 561,622 559,822 558,322 555,922 21,971 -1,800 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens resultatmål 

och indikatorer för 2016-2017 enligt Mål och resursplanen.  

(KS beslut 2015-11-13 § 201) 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till indikatorer för 

närproducerad mat.  

(KS beslut 2015-11-13 § 201) 
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4. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna upprättad Mål -och 

resursplan 2016-2019 budget 2016-2017. 

 

Protokollsanteckning 

Tiina Hemberg (V) och SD-gruppens ledamöter deltar inte i beslutet. 

Yrkanden 

Rolf Berg (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägg och ändringar enligt 

nedan: 

 

Ändring, beslutssats 1: 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens budgetram för 

2016-2017, med plan för 2018-2019 med en utökad ram på 11,8 mnkr. 

Kommunstyrelsens totala ökning av kommunbidrag 2016 blir 16,3 mnkr. 

Finansieras av ökade skatteintäkter. 

 

Tillägg, ny beslutssats: 

Kommunfullmäktige beslutar att återställa det budgeterade resultatet från 1 

procentenhet till 2 % (11,4 mnkr) av skatter och bidrag. Budgeterat resultat 

ökas med 1 procentenhet (5,7 mnkr). Finansieras av ökade skatteintäkter. 

 

Tillägg, ny beslutssats: 

Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden invånare ändras till  

10 220. 

 

Tillägg, ny beslutssats: 

Kommunfullmäktige beslutar att underskottet för 2015 ska återställas på ett år. 

 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Biträder Rolf Bergs (S) yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens budgetram för 

2016-2017, med plan för 2018-2019 med en utökad ram på 11,8 mnkr. 

Kommunstyrelsens totala ökning av kommunbidrag 2016 blir 16,3 mnkr. 

Finansieras av ökade skatteintäkter. 

 

 
 

 

 Budget Budget Budget Plan Plan

Nämndernas ram, mnkr 2015 2016 2017 2018 2019
Föränd 

2016*

Föränd 

2017*

Kommunstyrelsen 532,699 549,016 547,216 545,316 543,316 16,317 -1,800

ej utfördelat (succesivt återställning resultat) -1,800 -3,700 -5,700 -1,800

varav till KS förfogande 9,909 9,900 11,000 11,000 9,909

Byggnämnden 1,958 1,958 1,958 1,958 1,958 0,000 0,000

Lönenämnd 2,448 2,402 2,402 2,402 2,402 -0,046 0,000

Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 0,000 0,000

Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0,729 0,000 0,000

Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 0,000 0,000

Valnämnden 0,010 0,010 0,010 0,410 0,010 0,000 0,000

Summa nämnder 539,651 555,922 554,122 552,622 550,222 16,271 -1,800

*Förändring mellan 2015-2016, 2016-2017 ramar
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2. Kommunfullmäktige beslutar att återställa det budgeterade resultatet från 1 

procentenhet till 2 % (11,4 mnkr) av skatter och bidrag. Budgeterat 

resultat ökas med 1 procentenhet (5,7 mnkr). Finansieras av ökade 

skatteintäkter. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens resultatmål 

och indikatorer för 2016-2017 enligt Mål och resursplanen.  

(KS beslut 2015-11-13 § 201) 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till indikatorer för 

närproducerad mat.  

(KS beslut 2015-11-13 § 201) 

 

5. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt godkänna upprättad Mål -och 

resursplan 2016-2019 budget 2016-2017. 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att beräkningsgrunden invånare ändras till  

10 220. 

 

7. Kommunfullmäktige beslutar att underskottet för 2015 ska återställs på ett 

år. 

Reservation 

M-gruppens ledamöter enligt skriftlig reservation från Ann-Sofie Alm som bifogas 

paragrafen. 

Expediering 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Kommunchef 

Sektorchefer 

Akten 





 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(40) 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 240 Dnr 2014-000345 

  

Rapport Internkontroll 2015 

 

Kommunstyrelsens 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.  

 
För 2015 har internkontrollplaner antagits för respektive område nedan av 

kommunstyrelsen 2014-12-03. 

 Kommunledningskontor  

 Sektor Barn och utbildning  

 Sektor Vård och omsorg 

 Sektor Stöd 

 Sektor Samhällsbyggnad 

 Lönenämnd (LNSML) 

 
En återrapport har nu upprättats (av ansvarig) för varje internkontrollplan (se 

bifogade underlag 6 st). Varje punkt på planerna har en bedömning gjorts 

utifrån att;  
 

 Kontrollområdet fungerar 

 Kontrollområdet fungerar men behöver utvecklas 

 Kontrollområdet fungerar inte. 

 

Några av kontrollplanernas återredovisning visar att fortsatt granskning bör 

göras, därför föreslås i dessa fall att granskningspunkterna överförs till 2016 års 

internkontrollplaner.  

 

Lönenämnden SML beslutade den 2015-11-12 § 18 att godkänna 

återrapporteringen av internkontrollarbetet för 2015.  

 

En återrapport har godkänts av It-nämnden SML 2015-11-18 § 19. Det är svårt 

att få en helhetsbild över vilket utfall respektive granskningsområde har haft 

utifrån återrapporteringen. Samtliga sex granskningar flyttas över till 2016 års 

internkontrollplan.  

 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän hade när handlingarna till kommunstyrelsens 

sammanträde ännu inte godkänt återrapporteringen av internkontrollarbetet för 

2015. En återrapport har upprättats för 2015 och beslut togs i Miljönämnden 

2015-12-02. Förvaltningens förslag har, på grund av detta, justerats gentemot 

tjänsteskrivelsen. 

Beredning 

Controllerns tjänsteskrivelse 2015-11-23 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 

internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamhet för 2015. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lönenämndens återrapportering 

av internkontrollarbetet 2015. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna IT-nämndens återrapportering av 

internkontrollarbetet 2015. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän förslag till internkontrollplan för 2015. 

 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av 

internkontrollarbetet för kommunstyrelsens verksamhet för 2015. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lönenämndens återrapportering 

av internkontrollarbetet 2015. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna IT-nämndens återrapportering av 

internkontrollarbetet 2015. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Miljönämnden i mellersta 

Bohuslän förslag till internkontrollplan för 2015. 

 

Expedieras 

Kommunchefen 

Controllern 

Akten    
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§ 241 Dnr 2015-000218  

 

Internkontrollplan 2016 

 

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 

verksamhet avseende 2016.  

Beredning 

Controllerns tjänsteskrivelse 2015-11-12 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplaner för kommunstyrelsens verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för 

Lönenämndens (LNSML) verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för  

Byggnadsnämndens verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för IT-

nämndens (ITSML) verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen noterar att Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) 

inte ännu godkänt förslag till internkontrollplan för 2016. 

 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

internkontrollplaner för kommunstyrelsens verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för 

Lönenämndens (LNSML) verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för  

Byggnadsnämndens verksamhet 2016. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till internkontrollplan för IT-

nämndens (ITSML) verksamhet 2016. 

 

Expedieras 

Kommunchef 

Controllern 

Sektorchefer 

Enhetschefer 

Akten 
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§ 242 Dnr 2015-000365 

 

Budget Munkbo AB 2016 

Munkbo AB har inkommit med en preliminär resultatbudget för 2016 vilken 

ligger till underlag för kommande verksamhetsår. Bolaget räknar med att 

resultatet för 2016 kommer att uppgå till 216 tkr.  

Den inkomna handlingen består av en resultatbudget med tillhörande 

notapparat.  

Av inkomna handlingar framgår uppräkning inom varje verksamhetspost.  

 

Verksamhetsplanen bör för framtida budget kompletteras med bl a mål, 

omvärldsbevakning, jämförelser, ekonomisk utveckling, investeringsplan samt 

underhållsplan.  

Bolaget har av Kommunfullmäktige 2015-11-26 § 99 blivit beviljade ökad borgen 

för stamrenovering för fastigheten Foss 12:8 Jonsängen. Det framgår inte av 

inkommen budget hur denna åtgärd påverkar bolagets ekonomiska ställning.  

 

Bolaget bör i sin budget ha en återbetalningsplan till kommunen avseende det 

villkorade aktieägartillskottet från 1999 och som uppgår till 67 mnkr. 

Avbetalning ska enligt beslut i KF 1999-02-24 påbörjas så snart de årsvisa 

resultaten av bolaget medger det.   

Beredning 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-12-08. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner preliminär resultatbudget för 2016 för Munkbo 

AB 

 

 Kommunfullmäktige begär att förvaltningen kontaktar Munkbo AB för att 

påbörja plan för återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet. 

 

 Kommunfullmäktige begär att Munkbo AB för framtiden utvecklar 

verksamhetsplanen. 

 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

 Kommunfullmäktige godkänner preliminär resultatbudget för 2016 för Munkbo 

AB. 

 

 Kommunfullmäktige begär att förvaltningen kontaktar Munkbo AB för att 

påbörja plan för återbetalning av det villkorade aktieägartillskottet. 

 

 Kommunfullmäktige begär att Munkbo AB för framtiden utvecklar 

verksamhetsplanen. 

 

 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 2015-12-21 

Akten 
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§ 243 Dnr 2015-000396 

 

Delårsrapport Fyrbodals kommunalförbund  

 

Kommunalförbundet Fyrbodal har inkommit med delårsrapport för januari till juni 

månad (ankom kommunen 2015-11-26). Prognosen för året pekar på ett 

underskott motsvarande -0,7 mnkr.  

 

Detta beror på att en tjänst som näringslivssamordnare nu är tillsatt efter att 

tjänsten varit vakant under en period samt att ränteintäkterna varit 

överbudgeterade. Förbundsdirektören beskriver i rapporten att förbundet ser oro 

för ekonomin. Att det finns anledning att öka basfinansiering för att kunna 

upprätthålla befintlig verksamhet. Kommunerna godkände ökning av 

medlemsavgiften inför budget 2016.  

 

Underskottet innebär att balanserat resultat inte kommer att uppnås vid årets 

slut.  

 

Någon plan för hur förbundet tänker återställa det egna kapitalet är inte 

upprättad/medskickad i rapporten. Inte heller finns någon förklaring till varför en 

återbesatt tjänst generar underskott. Kommunalförbundet bör omgående 

inkomma med plan hur det egna kapitalet ska återställas. 

Beredning 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2015-11-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar 

kommunalförbundet att upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska 

återställas. 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner rapporten och uppmanar 

kommunalförbundet att upprätta en plan för hur det egna kapitalet ska 

återställas. 

Expedieras 

Fyrbodals kommunalförbund 

Ekonomichefen 

Akten 
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§ 244 Dnr 2015-000377 

 

Svar på revisionsrapport - 

Delårsgranskning samt intern kontroll för räkenskapsår 2015  

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen. 

Granskningsrapporten översändes med önskemål att senast 31/12-15 erhålla 

svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av 

revisionens bedömningar vilka redovisas i rapporten. 

 

Ekonomiavdelningen har i bifogat underlag beskrivit revisionens frågeställningar 

samt besvarat samtliga frågeställningar. 

 

Rapporten anses härmed vara besvarad. 

 

Beredning 

Kommunstyrelsens myndighetsutskott 2015-10-06 

1:e socialsekreterarens tjänsteskrivelse 2015-09-28 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till 

revisionen. 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

Ann-Sofie Alm (M): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att en 

komplettering på de politiskt riktade frågorna i revisionsrapporten ska 

kompletteras, där den viktigaste är hur den politiska majoriteten tänkt att 

uppfylla balanskravet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordföranden ställer proposition på Ann-Sofie Alms (M) tilläggsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen avslår yrkande.  

Beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till 

revisionen. 

Reservation 

M-gruppens ledamöter 

 

Expedieras 

Kommunrevisionen 

Sakkunniga revisorer 

Ekonomichefen 

Akten    
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§ 245 Dnr 2015-000063 

 

Försäljning av barnkullen – återtagande av uppdrag 

 

Kommunstyrelsen gav 2015-03-11 § 34 förvaltningen i uppdrag att sälja 

Barnkullen, Foss 2:55. Sedan beslutet har en detaljplaneändring påbörjats med 

avsikt att bredda användningsområdet för fastigheten och verksamheten (en 

förskoleavdelning) har flyttat till Lilla Foss förskola. 

 

Intresse för att använda Barnkullen för en ”hemmaplanslösning” har dykt upp. 

För familjebehandlingsenheten inom IFO på sektor stöd görs bedömningen att en 

stor del av verksamheten kan bedrivas i Munkedal istället för att köpas på annat 

håll. Att kunna erbjuda en lugn och trygg plats för utredning och behandling på 

hemmaplan skulle vara oerhört värdefullt. Barnkullens läge är mycket positivt då 

miljön i området uppfattas som lugn och det finns en närhet till kommunhuset.  

Läget är inbjudande och skapar en tillgänglighet för alla som är i behov av de 

insatser som presenterats. En inbjudande och tillgänglig lokal kan man minska 

det motstånd som vi ofta möter från klienter som av flera skäl vill undvika 

kontakt med Individ- och familjeomsorgen. 

 

Av detta skäl bör försäljningsprocessen avbrytas och fastigheten kvarstanna i 

kommunal ägo. 

 

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2015-11-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen återtar uppdraget att sälja Barnkullen, Foss 2:55 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter, Hans-Joachim Isenheim (MP) och 

Tiina Hemberg (V): Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen återtar uppdraget att sälja Barnkullen, Foss 2:55 

Expedieras 

Sektor Samhällsbyggnad 

Sektor Stöd 

Akten    
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§ 246 Dnr 2015–000018 

 

Samverkande sjukvård 

 

Munkedals kommun har tecknat avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra 

Bohuslän kring Samverkande sjukvård i Munkedals kommun. Avtalet löper ut  

2015-12-31. 

 

I slutet av 2014 gav styrgruppen för Samverkande sjukvård i uppdrag till 

arbetsgruppen att utveckla samverkansformerna.  

Syftet för en utökning av samverkansformerna är att öka möjligheten att 

patienterna ges vård på rätt nivå i närområdet och att förkorta patientens 

väntetider genom att förbättra 1177-uppdraget, samt att ge fler instanser 

möjlighet att ge sjuksköterskeuppdrag eftersom patienter vänder sig till fler 

uppdragsgivare än 1177. Detta är ytterligare ett steg till att samordna lokala 

resurser och ta tillvara på sjuksköterskors kompetens inom olika vårdgivare. 

 

Tre förslag har tagits fram till utökade samverkansformer mellan primärvården, 

den kommunala hälso- och sjukvården, ambulanssjukvården och den 

kommunala hemtjänsten inom följande områden;  

A) Vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård vid akuta uppdrag, 

B) Ambulanssjukvård och kommunala hälso- och sjukvård, 

C) Kommunal hälso- och sjukvård och hemtjänst. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har utrett omfattningen av de olika 

förslagen och föreslår att kommunstyrelsen godkänner utökade uppdrag genom 

att ingå i pilotprojekt i område A och B under perioden 2016-01-01 – 2016-12-

31. 

När det gäller förslag C gör MAS bedömningen att Munkedals kommun inte ska 

delta. Detta främst för att en sjuksköterska i hemsjukvården kan hamna i 

lojalitetskonflikt när frågan kommer från medarbetare i egen verksamhet. 

Undersköterska i hemtjänsten bör även i fortsättningen kontakta 1177 för 

uppdrag till hemsjukvård när vårdtagare inte är inskriven i hemsjukvården. 

  

Beredning  

 

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-11-25 § 75 

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2015-11-05 

 

Välfärdsutskottets förslag till beslut 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utökade uppdrag inom 

Samverkande sjukvård som pilotprojekt inom område A) Vårdcentraler och 

kommunal hälso- och sjukvård vid akuta uppdrag och B) Ambulanssjukvård 

och kommunala hälso- och sjukvård.   

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter, Hans-Joachim Isenheim (MP) och 

Tiina Hemberg (V): Bifall till välfärdsutskottets förslag. 
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Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utökade uppdrag inom 

Samverkande sjukvård som pilotprojekt inom område A) Vårdcentraler och 

kommunal hälso- och sjukvård vid akuta uppdrag och B) Ambulanssjukvård 

och kommunala hälso- och sjukvård.   

Expedieras 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Samverkande sjukvård (MAS vidarebefordrar) 

Akten 
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§ 247 Dnr 2014-000258 

Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel - Rapport 

Kommunstyrelsen gav 2015-06-10 § 121 förvaltningen i uppdrag att teckna 

avtal  

med Västra Götalandsregionen avseende samarbetsavtal för försörjning av 

personliga hjälpmedel. Avtalet gäller under perioden 2015-10-01 – 2017-09-30. 

 

Kommunstyrelsen beslutade även att ”rapport ska avges till kommunstyrelsen 

om vilka hjälpmedel som avyttras och på vilka grunder man avyttrar dem. 

Differentierade avgifter för nya respektive begagnade hjälpmedel bör införas”. 

 

I det nya avtalet framgår att det är hjälpmedelscentralen som äger de personliga 

hjälpmedlen och att kommunen hyr dessa. Endast ett fåtal enklare hjälpmedel 

köps av kommunen. Det innebär att det är hjälpmedelscentralens ansvar att 

avyttra hjälpmedel som inte är funktionsdugliga och någon rapport om vilka 

hjälpmedel som avyttras går inte att ta fram, om det inte är kommunen som 

enligt sin skyldighet anmält felaktighet på ett hjälpmedel.  

Kommunen äger numera vissa få äldre hjälpmedel som avyttras efter hand de 

blir slitna. Därefter får kommunen hyra hjälpmedel som ersättning för de som 

kasserats. 

 

Det nya samarbetsavtalet bygger på en prissättning utifrån en kalkylmodell som 

är fördelat på fyra huvudområden:  

* Produkt personligt förskrivna hjälpmedel = hyreshjälpmedel.  

* Tjänst personligt förskrivna hjälpmedel = t.ex. konsulent, tekniker.  

* Hjälpmedel vid medicinsk behandling.    

* Grundutrustning. Över- och underskott kommer att regleras mellan 

kommunerna, regionen och hjälpmedelscentralen.  

Priserna styrs av resultatet av upphandling. Upphandlas ett billigare alternativ än 

tidigare påverkar det hyreskostnaden som då sänks. Begagnade hjälpmedel har 

en lägre hyreskostnad. 

 

Enhetschefen belyser vissa konsekvenser sedan ”Handbok för förskrivning av 

personliga hjälpmedel” börjat gälla. Enligt handboken finns inte längre vissa 

hjälpmedel att förskriva. Det i sin tur kan gå emot Socialtjänstlagens krav på 

vårdtagarens rättigheter. Om en vårdtagare tidigare haft en el-rullstol förskrivet 

för att komma ut inte längre kan få detta hjälpmedel, kan det innebära att 

kommunen måste bekosta och anskaffa en el-rullstol som arbetstekniskt 

hjälpmedel för att uppfylla Socialtjänstlagens krav på vårdtagarens rätt till 

utevistelse. 

 

Beredning 

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-10-27 § 72 

Enhetschef Rehabs tjänsteskrivelse 2015-10-01 

 

Välfärdsutskottets förslag till beslut 

*  Kommunstyrelsen godkänner återrapporten. 
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Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till Välfärdsutskottets förslag. 

 

Beslut 

*  Kommunstyrelsen godkänner återrapporten. 

Expedieras 

Akten 
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§ 248 Dnr 2015-000375 

 

Dokumenthanterings och gallringsplan - Samverkande överförmyndare 

 

Samverkande överförmyndare har upprättat en dokumenthanterings- och 

gallringsplan för överförmyndarna i Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 

Strömstad, Tanum och Uddevalla. Varje kommun ska besluta om 

dokumenthanteringsplanen. 

 

Överförmyndaren är enligt Föräldrabalken (FB) 16 kap 12 § skyldig att föra 

anteckningar och lägga upp akter. Förmyndare, gode män och förvaltare är 

enligt FB 12 kap 9 § skyldiga att lämna de upplysningar om sin verksamhet som 

begärs av överförmyndaren. 

 

Enligt 8 § Arkivlagen (AL) är kommunstyrelsen arkivmyndigheten och tillsyns-

ansvarig över varje förvaltnings/myndighets arkiv. Överförmyndaren är en egen 

myndighet och varje myndighet är ansvarig för sitt närarkiv. Efter 3 år gallras 

akten och skickas till behörig kommun för slutförvaring i respektive kommuns 

kommunarkiv. 

 

Samverkande Överförmyndare har 2013-10-24 skapat denna dokument- och 

gallringsplan. 

 

Överförmyndarna i de sju kommunerna ingående i Samverkande 

Överförmyndare, har som ansvariga myndigheter fastslagit denna dokument- 

och gallringsplan. 

Beredning 

Registrator/arkivansvarigs tjänsteskrivelse 2015-09-15. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad dokumenthanterings- och 

gallringsplan för Samverkande Överförmyndare. Dokumenthanteringsplanen ska 

gälla för hantering av Munkedals kommuns dokument. 

Yrkanden 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter och Hans-Joachim Isenheim (MP): 

Bifall till förvaltningens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad dokumenthanterings- och 

gallringsplan för Samverkande Överförmyndare. Dokumenthanteringsplanen ska 

gälla för hantering av Munkedals kommuns dokument. 

Expedieras 

Samverkande Överförmyndare 

Uddevalla kommun 

Akten 
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§ 249    

Anmälan av Delegationsbeslut 2015-12-16 

Kapitel 1. Allmänna sektorsövergripande områden 

Flik 1 Allmänna sektorövergripande ärenden 

1.1.10 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och föreningsstämmor. 

Extra bolagsstämma för Netwest Sweden AB. Dok id: 53682 
 

Kapitel 2. Kommunledningskontor 

Flik 2 Övergripande kommunledningskontoret 

  

Kapitel 2. 2 Tillväxt och Kulturenhet 

  

Flik 3 Fysisk planering 

  

Flik 4 Fritid 

2.2.2.2 Besluta om bidrag till övriga föreningar. Dinglebygdens 

Samhällsförening beviljas extra bidrag för 2015 för 
ungdomsverksamheten i Dingle.  
Dnr 2015-88 

 

2.2.2.2 Besluta om bidrag till övriga föreningar. Hede- Fornminnes- och 

Hembygdsförening beviljas årligt bidrag för 2015. Dnr 2015-88 
 

Flik 5 Kultur 

  

Flik 6 Folkhälsa 

  

Flik 7 Näringsliv 

  

Flik 8 Biblioteksenheten 

  

Flik 9 Personal och löneärenden 

  

Flik 10 Ekonomi, upphandling och inköp 

2.4.2.5 a Tilldelningsbeslut har fattats att anta Berendsen Textil Service AB 
avseende upphandling av cirkulationstvätt inkl transport av gods. Dnr 

2015-242 
 

2.4.2.5 b Tilldelningsbeslut har fattats efter direktupphandling avseende 
snöröjning och halkbekämpning i Dingle och Hällevadsholm att anta 

Dingle Alltjänst AB. Dnr 
2015-356 
 

2.4.2.9 b Avtal har tecknats avseende bevakningstjänster med Nokas Bevakning 
Väst AB. Dnr 2015-302 
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2.4.2.9 b Förlängningsavtal har tecknats avseende beläggningsarbeten asfalt 
med Skanska Asfalt och Betong AB. Dnr 2012-285 

 

2.4.2.9 b Avtal har tecknats med Berendsen Textil Service AB avseende 

cirkulationstvätt inkl transport av gods. Dnr 2015-242 
 

ik 11 Administrativa enheten 

Nr  

Flik 12 Medicinskt ansvarig sjuksköterska – Tillsyn över hälso- och 
sjukvården 

Nr  

Kapitel 3. Sektor Barn- och utbildning 

Flik 13 Övergripande sektor Barn- o h utbildning 

3.1.6 Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande 
behandling Stale RO-Bruksskolan. Dok id: 53919 
 

3.1.6 Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan om kränkande 
behandling Stale RO-Bruksskolan. Dok id: 53753 

 

Flik 13 Skolplikt och rätt till utbildning 

Nr  

Flik 13  Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
(barnomsorg) 

Nr  

Flik 13 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 

Nr  

Flik 13 Gymnasieskola 

Nr  

Flik 13 Kommunal vuxenutbildning 

Nr  

Kapitel 4. Sektor Stöd 

    Övergripande sektor stöd 

 4.2.2 Yttrande ang antagande av hemvärnsmän. Dnr 2015-358 
 

Flik 14 Individ- och familjeomsorg 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-09-01 – 2015-10-31. 

 

Flik 15 Alkoholärenden och serveringstillstånd 

Nr  

Flik 16 LSS / socialpsykiatri 

  

Flik 17 Biståndsenheten 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-10-01 – 2015-10-31. 
 

Flik 18 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-10-01 – 2015-10-31. 
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Flik 19 Integrationsenhet – Handläggning av ensamkommande 
asylsäkande 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-09-01 – 2015-10-31. 
 

Kapitel 5. Sektor Vård och omsorg 

Flik 20 Äldreomsorg, äldreboenden, hemvård, rehab / Sjukvård 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-10-01 – 2015-10-31. 

 

Flik 21 Samhällsbyggnadsärenden (inkl parkeringstillstånd) 

  

6.3.17 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2015-10-01 – 2015-

10-31. 
 

Kapitel 6.4 Byggenheten 

  

Flik 23 Anställningsbeslut från område Barn och utbildning 

  

Flik 24 Anställningsbeslut från område Stöd, vård och omsorg 

  

Flik 25 Anställningsbeslut från övriga verksamheter 

  

Flik 26 Beslut i kommunstyrelsens myndighetsutskott 

 Protokoll 2015-11-03 §§ 228 – 279 
 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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§ 250  

Ekonomisk månadsrapport 

Ekonomichefen ger månadsrapport för december månad: 

Kommunstyrelsen   Prognos: -20,47 mnkr 

 

Kommunen   Prognos: -4 mnkr 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 251  

Information från kommunstyrelsens myndighetsutskott 

Ordföranden i kommunstyrelsens myndighetsutskott informerar. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(40) 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 252  

Information från kommunstyrelsens välfärdsutskott 

Ledamöter i kommunstyrelsens välfärdsutskott informerar. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(40) 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 253  

Information från förtroendevaldas uppdrag 

Rolf Berg (S): Rapporterar från senaste mötet med näringslivsrådet 2015-12-01. 

Ann-Sofie Alm (M): Rapporterar från frukostmöte med svenskt näringsliv p 

Munkedals herrgård 2015-12-15 och från förbundsdirektionens i Mitt Bohusläns 

senast sammanträde. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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