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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 30 mars 2016, kl. 09.00 – 15.05 
Föredragningstid: kl. 09.00 – 14.30 
Ajourneringar: för lunch kl. 11.45 – 12.30 
Beslutstid: kl. 14.30- 15.05 
 

Beslutande Åsa Karlsson (S) ordförande  
 Maria Sundell (S) 
    Karl-Anders Andersson (C) 
 Ann-Sofie Alm (M) jäv § 61 
 Matheus Enholm (SD) 
  
Utses att justera 
 

Ann-Sofie Alm (M) 

  
  
Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset Forum tisdagen den 5 april kl. 13.00 

 
Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 50-71 
Linda Ökvist 

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Ann-Sofie Alm (M) 

   
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2016-03-30 

Protokollet anslaget under 
tiden 

2016-04-06 - 2016-04-28 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen 

Underskrift 

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

§ 50 
 
Ändring av föredragningslistan 
 
Ärende 3: VA-utredning Tungenäset, dnr KS 2016-105 utgår, 
Ärende 4: Detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, Tungenäset, dnr KS 
2013-389 utgår,  
Ärende 5: Detaljplan för Östra Gårvik, del av Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, 
dnr KS 2013-388 utgår, 
 
Ärende 12: Endast beslut om Väst vatten AB bokslut 2015. Beslut gällande  
utfärdande av ombudsinstruktion utgår. 
 
Föredragningslista fastställs enligt ovan. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 51   Dnr KS 2016-117 
 
Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, enskilda 
fritidshem och fristående skolor för år 2016 
 
Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa 
tillämpades första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om 
kommuners bidrag till pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag 
för kalenderåret 2011. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor.  
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Kommunen kan fortfarande ha möjlighet att göra riktade satsningar inom den 
egna verksamheten. Huvudsaken är att alla barn i kommunen får samma 
möjligheter att ta del av medlen, oavsett om barnet går i en kommunal eller 
fristående verksamhet. 
 
Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg 
fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för: 

- Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet  
- Läromedel, pedagogiskt material och utrustning  
- Måltider 
- Lokalkostnader 
- Elevvård och hälsovård 
- Administration  
- Moms 

 
Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på 
förskolan, bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna 
baseras på kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande 
verksamhet eller skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar 
ersättningen till verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till 
enskild verksamhet i motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar 
under budgetåret minskas.  
 
Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den 
verksamhet som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder 
nattdagis har den ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående 
verksamhet.  
 
Ersättning per barn och elev för år 2016 är beräknat enligt nedan: 
Förskola 102 685 kr 
Pedagogisk omsorg   95 079 kr 
Fritidshem   28 718 kr 
Förskoleklass   58 756 kr 
Åk 1-6   74 956 kr 
Åk 7-9   81 815 kr 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att anordnaren 
för den enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 51 
 
 

Beredning 

Sektorchefens Barn- och utbildning och kommunchefens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2016 

utgår med 102 685 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 95 079 kr/barn och 
för fritidshem med 28 715 kr/barn. Skolpengen utgår med 58 756 kr/elev 
för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 74 956 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 81 815 kr/elev. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2016 

utgår med 102 685 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 95 079 kr/barn och 
för fritidshem med 28 715 kr/barn. Skolpengen utgår med 58 756 kr/elev 
för förskoleklass, för årskurs 1-6 med 74 956 kr/elev och för årskurs 7-9 
med 81 815 kr/elev. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 52  Dnr KS 2015-360 
 

Införande av ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet samt 
antagande av miljöpolicy 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tagit fram ett förslag till miljöpolicy för de tre 
samverkande kommunerna samt ett miljöledningssystem för att bl. a. bättre kunna 
följa upp och rapportera åtgärder och effekter. 

Miljöproblemens karaktär och synen på sättet att bedriva miljöarbete har genomgått 
stora förändringar. Miljöfrågorna har ökat i komplexitet och berör numer de flesta 
samhällssektorer. 
 

Ledningssystem 

Det fortsatta miljömåls- och miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Lysekil samt 
Munkedals kommuner bör ske utifrån ett ledningssystem. Ett beslut om att inrätta 
ett sådant system bör tas i de tre samverkande kommunerna.  

Med ett upprättat och implementerat ledningssystem kan organisationen på ett 
strukturerat och rationellt sätt bedriva ett miljöarbete som leder till att 
organisationen ständigt förbättrar sin miljöprestanda. Ett upprättat ledningssystem 
omfattar kommunernas uppstyrning av miljömålsarbete m.a.p upprättande av 
riktlinjer och rutiner i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun. Till grund ligger 
gällande lagstiftning, nationellt, regionalt samt lokalt miljömålsarbete för ett 
åtagande om ständig förbättring. 

Ledningssystem hjälper organisationen att strukturera och logiskt ordna miljöarbetet 
på ett sätt som underlättar framförhållning och effektivisering av arbetet. Ytterligare 
en aspekt är allmänhetens ökade vilja att bli informerad om organisationens 
miljöarbete och prestanda. Interna och externa intressenters (folkvalda 
representanter, personal samt kommuninvånares) förväntningar. 

Införandet av ett ledningssystem är en utveckling av miljöarbetet och avses att 
implementeras utifrån den tidigare antagna strategiplanen för miljömålsarbetet, 
inklusive de övergripande visionerna. Samtidigt pågår arbetet med uppföljning och 
revidering av de lokala miljömålen och aktiviteter för dessa. Det fortsatta arbetet ska 
sedan ske utifrån ledningssystemet. 

Miljöpolicy 

En miljöpolicy är ett strategiskt viktigt och övergripande dokument som styr 
ledningsarbetet och påvisar organisationens intention, vilja och åtaganden.  

 
Beredning 

Sektorchef samhällsbyggnad samt kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Miljöpolicy och miljöledningssystem. 
Detaljerade miljömål. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att 
- införa ett ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet 
- anta upprättad Miljöpolicy för Munkedals kommun 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

 

Forts § 52 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att 

- Införa ett ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet 
- Anta upprättad Miljöpolicy för Munkedals kommun 
- Anta detaljerade miljömål 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 53  Dnr KS 2016-119 
 

Uppsägning av hyreskontrakt, Solbacken 

Munkedals kommun har under några år bedrivit förskoleverksamhet på fastigheten 
Önnebacka 1:67. Önnebacka förskola byggs för närvarande ut med tre ny 
avdelningar och inflyttning beräknas ske under sommaren.  
Behovet av de inhyrda lokalerna upphör därmed och dessa bör sägas upp. 
 
Beredning 

Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Hyreskontrakt för Önnebacka 1:67 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp två hyresavtal med 

Kustboende i Uddevalla AB avseende Önnebacka 1:67, Solbacken. Avtalen 
upphör att gälla 2016-09-01. 

 

Beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp två hyresavtal med 

Kustboende i Uddevalla AB avseende Önnebacka 1:67, Solbacken. Avtalen 
upphör att gälla 2016-09-01. 

 
Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2016-02-02 § 6, 
punkt 6.2.1 

 

Expedieras till 
Kustboende i Uddevalla AB 
Fastighetschefen 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 54  Dnr KS 2016-76 
 

Uppsägning av hyreskontrakt, Kunskapens Hus 

KomVux verksamheten i Kunskapens Hus har varit trångbodd under några år. 
Baracker har hyrts in som undervisningslokaler. Verksamheten planerar att gå in i 
andra lokaler. Behovet av de inhyrda lokalerna upphör därmed och dessa bör sägas 
upp. 

 
Det ena avtalet med Indus Sverige AB som upphör att gälla 2016-07-01 (kontrakt 
10639) har sagts upp genom delegationsbeslut. 
 
Beredning 

Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Hyreskontrakt för Foss 7:13, nr 10478. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp hyresavtal med Indus 

Sverige AB. Avtalet upphör att gälla 2016-12-31 (kontrakt 10478). 
 

Beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att säga upp hyresavtal med Indus 

Sverige AB. Avtalet upphör att gälla 2016-12-31 (kontrakt 10478). 
 
Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2016-02-02 § 6, 
punkt 6.2.1 
 

 
Expedieras till 
Indus Sverige AB 
Fastighetschefen 
Akten   
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 55  Dnr KS 2016-102 
 

Yttrande över förslag till bildande av naturreservat, Harkerudssjön 

Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning 
samt förslag till skötselplan för naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog. Syftet 
med reservatsbildningen är bl. a att bevara ett stort sammanhängande 
naturskogsartat skogsområde med sumpskogar och äldre spontansådda barrskogar 
och lövinslag samt ge allmänheten möjlighet att uppleva biologiskt rika skogsmiljöer. 
 
Området omfattas av 159,3 ha varav 8,8 ha är vatten. 
 
Större delen av området ägs av Munkedals Skog AB, som deltagit i processen att 
bilda naturreservat. 

 
Beredning 

Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Remiss – Förslag till bildande av naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog i 
Munkedals kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Länsstyrelsens förslag att bilda ett 

naturreservat vid Harkerudssjön. 

Yrkande 

Ann-Sofie Alm (M): Kommunstyrelsen tillstyrker länsstyrelsens förslag att bilda ett 
naturreservat vid Harkerudssjön under förutsättning att hänsyn tas till berörda 
markägarnas vilja och synpunkter. 

S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Matheus Enholm (SD): Bifall till Ann-Sofie 
Alms (M) yrkande 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Länsstyrelsens förslag att bilda ett 

naturreservat vid Harkerudssjön under förutsättning att hänsyn tas till berörda 
markägares vilja och synpunkter. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 56  Dnr KS KS 2014-497 
 

Yttrande över ansökan om nätkoncession mellan Färlev och Tossene 

Vattenfall planerar att bygga en ny 140 kV:s ledning mellan Färlev och Tossene, 
markförlägga två stycken 40 kV:s ledningar samt bygga om en transformatorstation i 
Tossene. Det är endast byggandet av den nya 140 kV:s-ledningen som berör 
Munkedals kommun, på delen Färlevsgränsen mot Lysekils kommun. Syftet är att 
förstärka det regionala nätet. 
 
I Munkedal följer den nya ledningen befintlig ledningssträcka. Intrånget blir en viss 
ökning av ledningsgatan. Påverkan på landskapsbilden bedöms bli liten. 
 
Yttrandet ska vara Energimarknadsinspektionen tillhanda senast 2016-05-13. 
 
Beredning 

Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till yttrande över  
 ansökan om nätkoncession mellan Färlev och Tossene. 
 

Beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till yttrande över  
 ansökan om nätkoncession mellan Färlev och Tossene. 

 
Beslut fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2016-02-02 § 6, 
punkt 6.2.1 

 
 
Expedieras till 
Energimarknadsinspektionen (via e-post till registrator@ei.se) inkl yttrande. 
Akten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 57  Dnr KS 2016-101 
 

Yttrande över förslag till åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna 

Trafikverket har översänt en remiss som omfattar ett förslag till systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  
I korthet innebär förslaget att där mittseparering kan genomföras kan hastigheten 
normalt sättas till 100 km/h med bra trafiksäkerhet och kortare restider.  
Om det inte genomförs mittseparering sänks hastigheten till 80 km/h. 
 
Vägar inom Munkedals kommun berörs inte i förslaget. Det finns inga vägar där 
hastighetsgränsen är satt till 90 km/h där mittseparering skulle kunna vara aktuellt 
att genomföra.  
Det finns inte heller några åtgärder i nationell eller länsplan utöver satsningen på väg 
928 som är aktuella att genomföra. 
 
Många av vägarna ut i Munkedal är i dåligt skick ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt 
som framkomlighet. Behovet av insatser är stort.  
 
Yttrande över remissen samordnas av Fyrbodals Kommunalförbund. 
 
Beredning 

Sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Remiss från Trafikverket gällande Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att påtala behovet av åtgärder på det lokala vägnätet 

som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att påtala behovet av åtgärder på det lokala vägnätet 

som förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 58  Dnr KS 2015-188 
 

Årsredovisning 2015 för Munkedals kommun 

Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 
Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från kommunens 
verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag. 
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 3,3 mnkr. I årets kommunkoncern ingår 
koncernföretagen Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB och Dingle 
industrilokaler AB samt uppdragsföretagen Rambo AB och Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Sörbygården och Dinglegården. 
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 0,2 mnkr för år 2015. Trots det 
visar nämnderna ett underskott på -17,4 mnkr mot budget. Kommunens 
budgeterade resultat var 1,4 mnkr. Flera intäkter av engångskaraktär belastar 2015, 
bla återbetalning av premier från AFA.   
 
Kommunens verksamheters nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 99,4 % 
av summan skatter och generella statsbidrag (99,7 % 2014). Kommunen 
investerade för 41,4 mnkr 2015 (23,5 mnkr 2014). Största investeringen under året 
var om- och tillbyggnad av två stycken kommunala förskolor. Den höga 
investeringsnivån i kombination med lågt resultat har inneburit att låneskulden ökat 
med 12 mnkr. Kommunkoncernen investerade sammanlagt för 64,2 mnkr (61,0 
mnkr 2014). 
 
Gällande verksamhetsmål uppfyller Munkedals kommun två inriktningsmål helt eller 
till stor grad, fem stycken är delvis uppfyllda och ett är ej uppfyllt. När det gäller de 
finansiella inriktningsmålen så är det endast ett som är uppfyllt, övriga tre är ej 
uppfyllda. 
 
Prognoserna under året har pekat på ett negativt resultat. Då kommunens resultat är 
positivt innebär det att någon plan inte behöver upprättas för att återställa negativt 
resultatet. Däremot är det mycket oroväckande att nämnderna visar på ett stort 
underskott.  
 
Beredning 

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Årsredovisning 2015 för Munkedals kommun inkl bilagor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer 2015 års bokslut med redovisad resultaträkning, 

kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 
kommunkoncern. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med -0,423 mnkr och byggnadsnämnden 0,900 mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige godkänner Lönenämndens verksamhetsberättelse. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 58 

 

Yrkande 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till beslut 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer 2015 års bokslut med redovisad resultaträkning, 

kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 
kommunkoncern. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med -0,423 mnkr och byggnadsnämnden 0,900 mnkr.  
 

 Kommunfullmäktige godkänner Lönenämndens verksamhetsberättelse. 
 
 

Reservation 

Ann-Sofie Alm (M) enligt skriftlig reservation.  



Dnr 2015-188 
 
KSAU 2016-03-30 
 
Årsredovisning 2015 för Munkedals kommun 

Reservation: 
 
Moderaterna i Munkedal godkänner bokslutet med reservationen att situationen är 
mycket allvarlig. 2015 års resultat räddas återigen av tillskott av engångskaraktär och 
därför påtalar vi än en gång att kommunens kostnader måste ses över och att en 
förbättrad styrning och ledning måste till. 
 
 
Moderaterna i Munkedal 
genom 
 
 
 
 
Ann-Sofie Alm (M) 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 59  Dnr KS 2016-113 
 

Västvatten AB Årsredovisning 2015 

Västvatten AB har inkommit med en årsredovisning för 2015. Årets resultat är 0 kr. 
Alla uppkomna kostnader har fakturerats ägarbolagen. 

Västvatten ABs föremål för sin verksamhet att driva och sköta den allmänna VA-
anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har 
anknytning till denna verksamhet. 
 

Västvatten ska visa på 0-resultat eftersom uppkomna kostnader läggs över på resp 
ägarbolag. 

Granskningar har genomförts inom fyra områden. Ett mindre antal brister har 
upptäckts. Dessa kommer att rättas till. 

Under året har arbete lagts på utredningar efter översvämningar 2014. Utöver det 
kan nämnas pågående arbete med framtagande av plan för nödvatten, ny 
taxekonstruktion samt vattenskyddsområden.  

 

På uppdrag av kommunen har en VA-utredning avseende Tungenäset genomförts. 
Arbetet med att ta fram förslag på skyddsområden och – föreskrifter pågår. Ett nytt 
förslag till taxekonstruktion kommer att presenteras under 2016. 

De närmsta årens investeringsvolym kan komma att bli väldigt hög, bla med tanke 
på utbyggnader på Tungenäset, till Gläborg m fl aktuella områden. Detta kommer att 
ställa höga krav på att finansieringen av dessa utbyggnader löses. 

 

Översvämningar på grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal hösten 
2014. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora flöden. 

Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. Därför 
behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens grundvattentäkter. 

Ökat investeringsbehov i befintligt nät kommer att bli aktuellt. 

Diskussioner har påbörjats avseende Sotenäs inträde i Västvatten. Munkedals 
kommun är positiv till diskussioner om fler delägare av Västvatten AB. 
 

Beredning 

Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 

Västvatten AB 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 

Västvatten AB 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(29) 

Sammanträdesdatum 
2016-03-30 

 

 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 60    Dnr KS 2015-7 

 

Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2015 

Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av styrelsen 
2016-03-11. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer att 
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. Revisorerna bedömer också att resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. 
 
2015 gjordes en sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och 
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundet bytte också 
namn till Samordningsförbundet Väst. De två samordningsförbunden har haft ett 
nära samarbete sedan år 2010, både kring förbundschef och senare gemensam 
administration. Fr.o.m. 1 juni 2013 har en gemensam utredningsenhet lokaliserats 
till Uddevalla. 
 
Förbundet redovisar ett resultat på 0,8 mnkr. Sammanslagningen och årets resultat 
innebär att det egna kapitalet förstärks och uppgår nu till 3,2 mnkr. Revisorerna ser 
ingen grund för anmärkning efter sin granskning. 
 
Revisorerna noterar att budget för perioden 2016-2018 visar på ett underskott med 
drygt 8,0 mnkr. Revisorerna uppmanar förbundsstyrelsen att i kommande års budget 
följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella rådet och därmed 
sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod. 
 
Styrelsen har antagit ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för verksamheten. 
Återredovisning sker i årsredovisningen. Revisorerna konstaterar i sin rapport att det 
är svårt att få en tydlig helhetsbild av måluppfyllelsen för 2015 och att analys och 
bedömning av måluppfyllelsen i årsredovisningen kan utvecklas. 
 
Förbundsstyrelsen har under året antagit internkontrollplan. Uppföljning av planen 
har redovisats till styrelsen som godkänt uppföljningen. Någon återredovisning av 
intern kontroll har inte skett i årsredovisningen. 

 

 
Beredning 

Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 

Samordningsförbundet Väst 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för 

Samordningsförbundet Väst 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 61  Dnr KS 2015-241 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Årsredovisning 2015 

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän har inkommit med årsredovisning vilken 
antogs av Förbundsdirektionen 2015-03-04. Förbundets revisorer meddelar i 
revisionsberättelsen 2015 att de har granskat redovisning och förvaltning 2015 i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker 
förbundets årsredovisning godkänns. Däremot riktas kritik mot förbundsdirektionen 
för att de inte upprättat;  
 Budget- och verksamhetsplan med mål 2015 
 Plan för internkontroll för 2015 
 Föreskrifter för medelsförvaltningen 
 Bestämmelser för attest 
 Arkiv- och dokumenthanteringsplan 
I övrigt har revisionen inte funnit skäl för anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Året som gått har präglats mycket av att övergången till ett större 
kommunalförbund. Uddevalla kommun ingår i förbundet fr.o.m. 2015 tillsammans 
med Lysekil och Munkedal. Tidigare hade förbundet administrativt stöd från 
Munkedals kommun. Detta har nu övertagits av Uddevalla kommun. Det har 
inneburit uppbyggnad av nya rutiner och implementering av nya system. Förbundet 
har i och med detta också utökat ekonomiadministrationen med en ekonomtjänst. 
Som övriga händelser kan nämnas att räddningstjänstens personal har mött 4500 
personer vid olika utbildnings- och informationstillfällen i de tre kommunerna.  
 
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 8,0 mnkr. Resultatet beror främst på 
Uddevalla kommuns inköp i förbundets egna kapital med 5,3 mnkr. Förbundet har 
under året haft vakanta tjänster, långtidssjukskrivningar samt låga driftskostnader 
för el- och fjärrvärme. Det innebär att det egna kapitalet har förstärkts och uppgår 
nu till 10,9 mnkr. Soliditeten uppgår till 34,5 %.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr 
jämfört med föregående år. 
 
Förbundet har för 2015 inte antagit varken finansiella mål eller verksamhetsplan med 
mål. Någon uppföljning finns därför inte på om resultatet är förenligt med god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna konstaterar i sin rapport att det inte är möjligt 
att göra någon bedömning. 
 
Förbundet har inga antagna internkontrollplaner för 2015. Det är därför inte möjligt 
att bedöma hur arbetet med intern kontroll bedrivits. 
 
 
Beredning 

Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Årsredovisning 2015 för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän inkl bilagor. 
 
Jäv 
Ann-Sofie Alm (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 61 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän får i 
uppdrag att återkomma inför budget 2016 med;  

- Mål för god ekonomisk hushållning i Budget- och verksamhetsplan med 
mål 2016 

- Plan för internkontroll för 2016 
- Föreskrifter för medelsförvaltningen 
- Bestämmelser för attest 
- Arkiv- och dokumenthanteringsplan 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän får i 
uppdrag att återkomma inför budget 2016 med;  

- Mål för god ekonomisk hushållning i Budget- och verksamhetsplan med 
mål 2016 

- Plan för internkontroll för 2016 
- Föreskrifter för medelsförvaltningen 
- Bestämmelser för attest 
- Arkiv- och dokumenthanteringsplan 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 62  Dnr KS 2016-126 
 

Riksbyggen Kooperativ hyresrättsförening Sörby-Dinglegården 
Årsredovisning 2015 

Reviderad verksamhetsplan för bokslut 2015 har inte inkommit till kommunen.  
 
Beredning 

Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar Hyresrättsföreningen att inkomma 
med handlingar. 

 
Beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar Hyresrättsföreningen att inkomma 
med handlingar. 
 

 

Expedieras till 
Riksbyggen Kooperativ hyresrättsförening Sörby-Dinglegården 
Akten  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 63  Dnr KS 2015-340 
 

IT-nämnden Årsredovisning 2015 

IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  

- Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
- Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster  
- Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov  
- Förvaltning av strategiska planer för IT  

En verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2015 är upprättad och antagen av 
nämnden. Verksamhetsberättelsen antogs 2016-02-11. 
 
Under första delen av 2015 färdigställdes Munkedals kommun till ny infrastruktur 
(domänen). Vid årsskiftet så kvarstår det endast ett fåtal mindre enheter och allt 
planeras bli klart v7 2016.  
Licensrevisionen som startade hösten 2014 slutfördes under perioden, vilket 
resulterade i ett resultat om att kommunerna var 2.5% fellicensierade.  
Upphandling av trygghetslarm med annan teknisk utrustning har genomförts med nio 
andra kommuner. Dessa larm har sedan igångsatts och levereras till slutkund. 
 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,06 mnkr. 
 
En återrapport har godkänts av It-nämnden SML 2015-11-18 § 19. Det är svårt att 
få en helhetsbild över vilket utfall vad respektive granskningsområde resulterat i. 
Någon sammanfattande bild ges inte i verksamhetsberättelsen. Samtliga sex 
granskningspunkter flyttas över till 2016 års internkontrollplan. Kommunstyrelsen 
godkände återredovisning december 2015. 
 
 
Beredning 

Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Bokslut 2015 för IT-nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 64  Dnr KS 2016-98 
 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän Årsredovisning 2015 

2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal med 
säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en verksamhetsberättelse för 
verksamhetsår 2015. Verksamhetsberättelsen antogs 2016-02-24. 
 
Under året har verksamheten prioriterat den fasta tillsynen inom livsmedel-, 
miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena. Den avgiftsfinansierade tillsynen är utförd 
och är i balans. Däremot finns det fortfarande en ”kontrollskuld” från 2014 kvar, den 
planeras att genomföras under 2016-2018. 
 
Projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har utförts främst inom 
Munkedals kommun. Miljöstrategiska arbetet fortsätter i alla tre samverkande 
kommunerna. Ett första steg är antagande av miljöpolicy, införande av 
miljöledningssystem samt revidering av miljömål. Detta planeras ske våren 2016. 
 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 1,6 mnkr. Resultatet beror främst på 
högre externa intäkter, lägre personalkostnader samt övriga kostnader. Ökade 
intäkterna beror på att all prioriterad verksamhet har utförts. Låga 
personalkostnader är hänförligt till en stor personalomsättning. Lägre övriga 
kostnader beror främst på lägre kostnader för IT, lokaler samt för externa tjänster.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 1,5 mnkr vilket ger ett överskott jämfört med 
budget på 0,6 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen av uppsatta mål är till största del god. 
 
Nämndens internkontrollplaner återredovisades på kommunstyrelsens möte i 
december 2015. 
 
 
Beredning 

Ekonomichefen, sektorchef samhällsbyggnad och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Verksamhetsberättelse 2015 Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 65  Dnr KS 2014-181 
 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hanteringen av 
trådlösa nätverk i kommunen 

Hans-Joachim Isenheim (MP) inkom 2014-04-03 med motion om hantering av 
trådlösa nätverk i kommunen. Miljöpartiet föreslår genom Hans-Joachim Isenheim i 
motionen att: 

- förvaltningen inför en policy hur trådlösa nätverk och mobiltelefoni ska 
användas i kommunala verksamheter 

- trådlösa nätverk förbjuds på förskolor för barn under 4 år 
- skolledningen strikt reglerar användningen av mobiltelefoner på 

skolområdet 

I beredningen av motionen har sektorchefen för Barn och utbildning samt IT-chefen 
SML kontaktats för samråd. Munkedals kommun följer de statliga riktlinjer och 
gränsvärden som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. 
 
Strålskyddsmyndigheten har ett tydligt uppdrag att arbeta pådrivande och 
förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, 
nu och i framtiden. 
Med hänsyn till att Strålsäkerhetsmyndigheten inte anser att trådlösa nätverk är 
någon hälsorisk och att alla mobiltelefoner sålda inom EU klarar gränsvärdena 
rekommenderar förvaltningen avslag på motionens förslag om begränsning av 
trådlösa nätverk. Förvaltningen anser även att Strålskyddsmyndighetens 
rekommendationer räcker som vägledning i hur trådlösa nätverk och mobiltelefoni 
ska användas i kommunala verksamheter. 
 
Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om hantering av trådlösa nätverk i 
kommunen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Yrkande 
Åsa Karlsson (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 66  Dnr KS 2015-323 
 

Svar på motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om 
att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige och - styrelse 

Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-10-01 med motion 
om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 31 och att minska 
antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 15 till 13 ledamöter. 
 
Som argument för minskat anta ledamöter i kommunfullmäktige och -styrelse 
framför motionärerna att många partier har svårt med medlemstillväxten, minskad 
administration osamt att det var länge sedan antalet ledamöter förändrades i 
Munkedals kommun. Motionärerna menar också att det demokratiska uppdraget inte 
skulle påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 
 
Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter 
kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst:  

- 21 i kommuner med 8000 röstberättigade invånare eller därunder 
- 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare 

och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
- 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade 

invånare, 
- 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare 

och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade 
invånare, 

- 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och 
- 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare. 
- I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade 

invånare ska dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101. 

 
Enligt kommunallagen (KL) 5kap 3§ ska ett kommunfullmäktigebeslut om ändrat 
antal ledamöter tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela 
landet. Ett sådant beslut ska fattas före utgången av februari månad det år ett 
sådant val förrättas. 
 
Generellt kan framföras att en minskning av antal ledamöter i politiska organ 
drabbar de små partierna mest vad gälle inflytande. Hur detta skulle slå i Munkedals 
kommun nästa val är inte möjligt att förutspå. 

 
Beredning 

Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) om att minska 
antalet ledamöter i kommunfullmäktige och -styrelse  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Antalet kommunfullmäktigeledamöter är ett rent politiskt beslut.  
Förvaltningen väljer därför att inte lämna något förslag till beslut.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 66 

 

Yrkande 
 
Ann-Sofie Alm (M): att sända motionen för behandling till beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer. 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C): Bifall till Ann-Sofie Alms (M) yrkande 
 
Matheus Enholm (SD): Bifall till båda att-satserna i motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ann-Sofie Alms (M) yrkande och Matheus Enholms 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
Ann-Sofie Alms (M) yrkande. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att sända motionen för behandling till 

beredningen för fullmäktiges arbetsformer. 
 
Reservation 
Matheus Enholm (SD) enligt skriftlig reservation 

  



KSAU      2016-03-30 

 

 
 

 

Reservation  

Ärende 19: Svar på motion från Matheus Enholm SD och Heikki Klaavuniemi SD om att minska antalet 

ledamöter i kommunfullmäktige och –styrelse 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Enligt uträkning gjord med valresultatet 2014 (bifogas) som grund, så hade det främst varit de större 

partierna som hade tappat mandat i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

 

Ett av argumenten till att inte vilja bifalla motionen var från de större partierna att inte vilja trappa ned 

sina mandat för de slog vakt om sina platser. Vid en valteknisk samverkan med mindre partier hade de 

själva förlorat mandat i kommunstyrelsen. 

 

Att de större partierna visar en ovilja att ingå valteknisk samverkan med de mindre partierna om 

antalet mandat i fullmäktige minskar är att inskränka mot demokratin. 

 

Matheus Enholm SD 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 67  Dnr KS 2015-407 
 

Svar på frågor gällande kommunens arbete med kompetensförsörjning 

Kommunrevisionen samt sakkunniga revisorer inkom med en skrivelse angående 
kommunens kompetensförsörjning 2015-12-04. 
 
Bakgrund är att Kommunrevisionen har utifrån en risk och väsentlighetsanalys 
beslutat genomföra en förstudie av kommunens kompetensförsörjning. 
 
Revisionens bedömning och nulägesanalys är en systematisk analys av kommunens 
nuvarande och framtida kompetensbehov, vilket är väsentligt om kommunstyrelsen 
ska uppfylla kommunallagens krav på att leda och samordna personalpolitiken. 
 
I rapporten uppmärksammar revisorerna att: 

1. Risker för otydlighet och bristande samordning av 
kompetensförsörjningspolitiken till följd av spridda, överlappande och ibland 
motstridiga målsättningar och riktlinjer. 

2. Risk för otillräckliga analys- och beslutsunderlag till följd av 
kompetensförsörjningsbehov endast till viss del kartläggs. 

3. Risk för att kommunstyrelsen inte säkerställer tillräckliga åtgärder för att 
rekrytera, behålla och kompetensutveckla personal till följd av avsaknad av 
en bred och kommunövergripande kompetensförsörjningsplan och otillräcklig 
tillämpning av befintliga riktlinjer.   

 
I kommunens årsredovisning för 2015 går det att läsa: 
 
Medelåldern för kommunens medarbetare är 42,6 år Personalomsättningen för 2015 
är 73 personer av ca 850 anställda (8,5 %). Kommunen står inför en stor utmaning 
när det gäller den framtida personalförsörjningen. Utmaningen ligger i att både 
rekrytera och introducera nya medarbetare och behålla, ta tillvara och utveckla 
befintliga medarbetare. Under 2106 bör en personal/kompetensförsörjningsplan tas 
fram och implementeras.  
I Munkedals kommun sker ständiga möten och samverkan mellan människor. För att 
utveckla verksamheterna och möta framtidens utmaningar är det viktigt att ta 
tillvara varandras olikheter, kompetens och erfarenheter. All diskriminering skall 
motarbetas. Kommunens jämställdhet/mångfaldhetspolicy har några år på nacken 
och behöver revideras och uppdateras. En ny plan behöver tas fram och 
kommuniceras i hela organisationen. Fortsatt arbeta med heltidsprojektet. 

 
Åtgärder 
En övergripande kompetensförsörjningsplan bör tas fram. Alla enheter kartlägger 
sina anställdas kompetens/rekryteringsbehov, samt behov av ny kompetens. 
 
IT-stöd finns att använda för alla chefer som kan registrera sina anställdas formella 
och reella kompetens. 
Personalenheten kartlägger årligen tillsammans med sektorchefer kommande 
kompetens och rekryteringsbehov. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Forts § 67 
 
Personalenheten ser över alla styrdokument för att följa den röda tråden i arbetet 
med kompetens/rekryteringsbehov. 
 
Jämställdhets/mångfaldsarbetet revideras. 
 
 
Beredning 

Tf personalchef och kommunchefens tjänsteskrivelse. 
Förstudie av kommunens arbete med kompetensförsörjning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret ovan och översända till 

kommunrevisionen. 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret ovan och översända till 

kommunrevisionen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 68  
 
Information Kommunchef 
 
Kommunchefen informerar om; 
- lägesrapport gällande Dingle naturbruksgymnasium 
- förslag till organisation för Munkbo 
- besök från Åsa Regner 18/5 för att titta på äldreomsorg 
- besök från Elisabeth Svantesson 23/5 för att titta på integration/migration 
- Uppföljning av de gemensamma nämnderna inom SML 
- Information om planeringsförutsättningar för Budget 2017 

Beslut 
 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 69  
 
Information sektor Barn och utbildning 
 
Barnomsorgssekreteraren informerar om läget inom barnomsorgen 
 
Sektorchefen informerar om framtidsplanerna för Dingle 

Beslut 
 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 70  
 
Information sektor omsorg 
 
Socialchefen informerar om månadsrapport med statistik och bakomliggande 
orsaker för respektive avdelning inom sektorn. 

Beslut 
 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 71  
 
Information sektor Samhällsbyggnad 
 
Sektorchefen Samhällsbyggnad informerar om ishallen samt om ansökan till 
Trafikverket gällande utbyggnad av cykelvägar. 

Beslut 
 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen. 
 
 

 


