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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

§ 32 Dnr KS 2016-432 

 

Arvode för ledamöter och ersättare i kommunala bolag 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda enligt arvodesberedningens förslag  

 

Arvode till miljönämndens ordförande tas bort ur listan då miljönämnden 

administreras av Sotenäs kommun. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen och kommunchefen har inkommit med tjänsteskrivelse 

om arvode för kommunala bolag. Av skrivelsen, daterad 2016-12-16, framgår 

att ledamöter och ersättare i kommunala bolag inte omfattas av nuvarande 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, även då de utsetts av 

kommunfullmäktige.  

 

Reglerna grundar sig på bestämmelserna 4 kap 1 § kommunallagen där det 

bland annat framgår att med förtroendevald avses ledamöter och ersättare i 

fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Även då ledamöter 

och ersättare i kommunala bolag utsetts av kommunfullmäktige utsetts omfattas 

de som framgår inte av definitionen av förtroendevald.  

 

Av tradition ersätts ledamöter och ersättare i bolagen enligt de kommunala 

bestämmelserna. För ordförandena i de kommunala bolagen Munkbo AB, DILAB 

samt Munkedal Vatten AB har utgått den beslutade ersättningen för ordförande i 

exempelvis byggnadsnämnden och lönenämnden.  

 

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att klargöra vilka ersättningsregler 

som gäller för de kommunala bolagen. 

 

Arvodesberedningen har fått ärendet för bedömning och föreslår 2017-02-02,  

§ 1, följande komplettering av Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda. Kompletteringar anges med kursiv text. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen. 

  

 För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 

av heltid gäller endast 7 § samt 10-20 §§. 

 

 Dessa bestämmelser gäller också uppdragstagare som kommunfullmäktige 

utser till kommunal bolagsstyrelse. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

 

 

Forts § 32 

BILAGA TILL BESTÄMMELSERNA 

8 § Begränsat årsarvode – Beräkningsgrund i procent av kommunalrådets  

 månadsarvode per år 

 

a) Kommunfullmäktiges ordförande 25 % 

b) Valberedningens ordförande  10 % 

c) Valnämndens ordförande, valår 10 % 

d) Revisorer, per revisor  25 % 

e) Byggnadsnämndens ordförande 25 % 

f) Lönenämndens ordförande SML 25 % 

g) Miljönämndens ordförande SML 25 % 

h) Munkbo AB:s ordförande  25 % 

i) DILAB:s ordförande  25 % 

j) Munkedal Vatten AB:s ordförande 25 %  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-16. 

Arvodesberedningens förslag 2017-02-02, § 1. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 38. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP, V och SD yrkar bifall till arvodesberedningens förslag 

med tillägget att arvode till miljönämndens ordförande tas bort ur listan då 

miljönämnden administreras av Sotenäs kommun. 

 

Ledamoten för KD yrkar att arvodet för lönenämndens ordförande samt 

ordförandena i DILAB och Munkedal Vatten AB begränsas till 10%. 

 

Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat 

bifalla arbetsutskottets förslag med tillägget att arvode till miljönämndens 

ordförande tas bort ur listan då lönenämnden administreras av Sotenäs 

kommun. 

 

Reservation 

Rolf Jacobsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

§ 38 Dnr KS 2016-432 

 

Arvode för ledamöter och ersättare i kommunala bolag 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderade Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda. 

 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadschefen och kommunchefen har inkommit med tjänsteskrivelse 

om arvode för kommunala bolag. Av skrivelsen, daterad 2016-12-16, framgår 

att ledamöter och ersättare i kommunala bolag inte omfattas av nuvarande 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, även då de utsetts av 

kommunfullmäktige.  

 

Reglerna grundar sig på bestämmelserna 4 kap 1 § kommunallagen där det 

bland annat framgår att med förtroendevald avses ledamöter och ersättare i 

fullmäktige, nämnder, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Även då ledamöter 

och ersättare i kommunala bolag utsetts av kommunfullmäktige utsetts omfattas 

de som framgår inte av definitionen av förtroendevald.  

 

Av tradition ersätts ledamöter och ersättare i bolagen enligt de kommunala 

bestämmelserna. För ordförandena i de kommunala bolagen Munkbo AB, DILAB 

samt Munkedal Vatten AB har utgått den beslutade ersättningen för ordförande i 

exempelvis byggnadsnämnden och lönenämnden.  

 

Förvaltningen bedömer att det finns behov av att klargöra vilka ersättningsregler 

som gäller för de kommunala bolagen. 

 

Arvodesberedningen har fått ärendet för bedömning och föreslår 2017-02-02,  

§ 1, följande komplettering av Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda. Kompletteringar anges med kursiv text. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen. 

  

 För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 

av heltid gäller endast 7 § samt 10-20 §§. 

 

 Dessa bestämmelser gäller också uppdragstagare som kommunfullmäktige 

utser till kommunal bolagsstyrelse. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Forts § 38 

BILAGA TILL BESTÄMMELSERNA 

8 § Begränsat årsarvode – Beräkningsgrund i procent av kommunalrådets  

 månadsarvode per år 

 

a) Kommunfullmäktiges ordförande 25 % 

b) Valberedningens ordförande  10 % 

c) Valnämndens ordförande, valår 10 % 

d) Revisorer, per revisor  25 % 

e) Byggnadsnämndens ordförande 25 % 

f) Lönenämndens ordförande SML 25 % 

g) Miljönämndens ordförande SML 25 % 

h) Munkbo AB:s ordförande  25 % 

i) DILAB:s ordförande  25 % 

j) Munkedal Vatten AB:s ordförande 25 %  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-16. 

Arvodesberedningens förslag 2017-02-02, § 1. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S), Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm 

(M) och Matheus Enholm (SD) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag.  
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  2016-12-16 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Arvode för kommunala bolag 

Kommunfullmäktige antog 2014-09-24 §56 ”Regler för arvoden och ersättningar till 

förtroendevalda”. Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen 

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, 

nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, 

förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt 

revisorer i ett kommunalförbund. 

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska ha 

benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd eller en annan 

benämning som fullmäktige bestämmer. Lag (2013:1053). 

Som framgår avser definitionen inte ledamöter och ersättare i kommunala bolag även om 

dessa valts av kommunfullmäktige. 

Av ”tradition” ersätts ledamöter och ersättare i bolagen enligt de kommunala 

bestämmelserna. Fast arvode för ordförande i de kommunala bolagen Munkbo AB, 

DILAB samt Munkedal Vatten AB har utgått från den beslutade ersättningen för 

ordförande i tex byggnadsnämnden eller lönenämnden (25% av kommunalrådets 

månadsarvode per år). 

Förvaltningen upplever att det finns behov av att klargöra och slå fast vilka 

ersättningsregler som gäller för de kommunala bolagen. 

    

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 

1§ Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen. 

 

 För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 

gäller endast 7 § samt 10-20 §§. 

 

 

Ersättningsberättigade sammanträden  

 

2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på 

särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till 

ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§,  9 § och 11-16 §§ för:  

 

a)  sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas 

sammanträden 

 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper, 

styrgrupper och liknande organ 

 

c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till 

sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall 

omfatta högst en timma per gång 

 

d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 

direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 

 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör 

 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där 

ledamöterna är valda av kommunen 

 

h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den 

förtroendevalde själv tillhör 

 

i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

 

j) besiktning eller inspektion 

 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom 

kommunens verksamhet. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 

PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER  

 

Förlorad arbetsinkomst 

 

3 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 

det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

 Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 

belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 

bilaga. 

 

 

Förlorad pensionsförmån 

 

4 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

dokumentet ”Regler för pension”.  

 

 

Förlorad semesterförmån 

 

5 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 

det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

 Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 

vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 

bilaga. 

 

 

Särskilda arbetsförhållanden m m 

 

6 §  Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald 

med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 

anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 

anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 

 Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet 

eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 

eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst 

föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den 

förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat 

vikarie/ersättare.  

 

 Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit 

kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse 

detta. 

 

 Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 

styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den 

förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.  
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ARVODEN 

 

Årsarvode 

 

7 §  Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av 

heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. 

 

 Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till 

ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras. 

Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

 

 För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet 

minskas i motsvarande mån. 

 

Begränsat årsarvode 

 

8 §  Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt 

till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt 

bilaga. 

 

 För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i 

motsvarande mån. 

 

Arvode för sammanträden m.m. 

 

9 §  Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst  

 40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat 

enligt bilaga. 

 

 För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en 

schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas 

in i sammanträdestiden.  Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser 

i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  

 

 Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som 

sammanträdestid. 

 

Kommunal pension 

 

10 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”. 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 

Resekostnader och traktamenten 

 

11 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 

grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande 

ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de 

grunder som gäller för kommunens arbetstagare. 

 

 

 

Barntillsynskostnader 

 

12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om 

särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas 

dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

 Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 

närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 

 

13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med 

högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

 Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 

närstående. 

 

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 

 

14 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader 

som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 

som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, 

hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas 

dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

 

Ersättning för avbytare i  jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares 

verksamhet 
 

15 §  Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i 

övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den 

förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum, 

antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma 

regler som gäller för förlorad arbetsinkomst. 

 

Övriga kostnader 

 

16 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader.  
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 Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 

genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 

kostnaderna uppkom. 

 

 

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

Hur man begär ersättning 

 

17 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka 

sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 

fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 

dem. 

 

 Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan. 

 

18 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast  

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 

hänför sig. 

 

 Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom 

två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 

sig. 

 

 Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt  

 2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller 

motsvarande. 

 

 Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast 

inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 

hänför sig. 

 

Tolkning av bestämmelserna 

 

19 § Frågor om tolkning och tillämpning av här intagna bestämmelser avgörs av 

fullmäktiges arvodesberedning om sådan finns. I annat fall tolkar kommunstyrelsen 

bestämmelserna. 

 

Utbetalning 

 

20 §  Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

 

 Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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BILAGA TILL BESTÄMMELSERNA 

 

(Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i 

textdelen.) 

 

3 § Förlorad arbetsinkomst 

 

I Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 2000 kr/dag 

 

II Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd 

sjukpenninggrundande inkomst 

 

 a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 2000 kr/dag 

   

 b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 250 kr/tim 

     (dock maximalt 8 x timersättning/dag) 

 

III  Schablonberäknat belopp, till näringsidkare som inte kan styrka 

sjukpenninggrundande inkomst, med belopp som per dag motsvarar 0,2 % procent 

av årsarvodet för kommunalrådet. 

 Ersättningen betalas ut per förlorad arbetstimme (dock maximalt 8 x 

timersättning/dag). Summan avrundas till närmast tiotal kronor. 

 Minst en gång per år ska förtroendevald som ges ersättning enligt denna punkt 

lämna inkomstredovisning till kommunen. 

 

De maximala beloppen för förlorad arbetsinkomst ska räknas om i förhållande till 

kommunalrådets arvode. 

 

4 § Förlorad pensionsförmån 

 

Enligt pensionspolicyn. 

 

5 § Förlorad semesterförmån 

 

I Verifierat belopp: 

 

      a) förlorad semesterersättning:                12% på ersättning för förlorad 

                                                                       arbetsinkomst 

       maximalt:   

      12 %  x   7,5 x kommunalrådets månadsarvode   per dag 

                                  260  

       

       b) förlorade semesterdagar, maximalt:      Samma som maximibeloppet för 

                                                                       förlorad arbetsinkomst/dag 

 

II Schablonberäknat belopp: 

      12% x   sjukpenninggrundande inkomst    per dag 

                                  260  

 

 maximalt: 

 12% x   7,5 x kommunalrådets månadsarvode   per dag 

                                  260  
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7 § Årsarvode      

 

 Beräkningsgrund i % av arvode för 

riksdagsledamot per månad 

  

Kommunstyrelsens ordförande tillika 

kommunalråd (heltid) 

75 % per månad 

 

Det åligger kommunalrådet att leda kommunstyrelsen och närmast under 

kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunkoncernens hela verksamhet: 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor 

- representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, 

konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt 

annat 

- ansvara för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträden 

- ansvara för beredningen av ärende till sammanträden 

 

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.  

 

 Beräkningsgrund i % av 

kommunalrådets arvode 

  

Oppositionsråd 50 % per månad 

 

Det åligger oppositionsrådet att leda, samordna och företräda de partier som sitter i 

opposition 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens 

räkning ta initiativ i dessa frågor 

- representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter, 

konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt 

annat 

 

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.  

 

Annan förtroendevald som fullgör sitt 

uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 

heltid 

Beräkningsgrund i % av 

kommunalrådets arvode som 

kommunfullmäktige beslutar om i 

varje särskilt fall 

 

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.  

     

Årsarvodena omfattar även ersättning för telefon. 

  

   

8 § Begränsat årsarvode    

    

  Beräkningsgrund i % av kommunalrådets 

  månadsarvode per år 

 

a) Kommunfullmäktiges ordförande    25 % 

 

b) Kommunfullmäktiges valberednings ordförande                    10 % 

 

c) Valnämndens ordförande, valår                      10 % 
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d) Revisorer: 5 personer; per revisor     25 % 

 

e) Byggnadsnämndens ordförande     25 % 

 

f) Lönenämndens SML ordförande     25 % 

 
g) Miljönämndens i mellersta Bohuslän ordförande   25 %

    

Ovanstående förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även  

erhålla arvode för sammanträden mm, samt kan erhålla ersättning för förlorad 

arbetsinkomst.  

 

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande betalas ersättning under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. 

Ersättning utbetalas även för deltagande i protokollförda sammanträden med annan 

kommunal nämnd. 

 

Följande arbetsuppgifter för förtroendevald ska anses rymmas inom ramen för det 

begränsade årsarvodet: 

 

- Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, 

- Överläggning med anställd, 

- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt, 

- Besök på förvaltningar för information, utanordning, eller påskrift av handling, 

- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt, 

- Fatta beslut i ärenden nämnden delegerat, 

- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke 

kommunala organ inklusive presidieträffar, 

- Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 

 

9 § Arvode för sammanträden m m 

 

Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna, inklusive 

restid, (halv dag), med 1 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 

Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag) 

ersätts med 1,8 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 

 

Justering av protokoll ersätts med 200 kr inkl restid per justeringstillfälle. 

 

 

12 § Barntillsynskostnader 

 

Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 

 

13 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 

 

Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 

 

14 § Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 

 

Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
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Hur ska tidsredovisningen ske – exempel 

 

För att tydliggöra redovisningen av tid för sammanträden, resor och gruppmöten följer 

här ett exempel: 

 

Exempel 1  

 

Gruppmöte kl 08.30-09.00 (30 min) 

Sammanträde kl 09.00-10.30 (1 tim, 30 min) 

Restid (schablon 1 tim) 

 

Summa ersättningsberättigad tid: 3 timmar. Arvode betalas ut för halv dag (under 4 

timmar) 

 

Exempel 2 

 

Gruppmöte kl 08.00-09.00 (1 tim) 

Sammanträde kl 09.00-11.30 (2 tim, 30 min) 

Restid (schablon 1 tim) 

 

Summa ersättningsberättigad tid: 4 tim 30 minuter. Arvode betalas ut för hel dag (tid 

över 4 timmar) 

 

Vid frågor – kontakta personalavdelningen eller  

kommunsekreteraren! 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 33 Dnr KS 2017-123 

 

Borgensåtagande Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården org nr 

769600-9880 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare borgensbeslut avseende 

Riksbyggens BrF Dingle Centrum (33 mnkr), Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården (28 mnkr) samt till Riksbyggens kooperativa 

hyresrättsförening Sörbygården (1,8 mnkr). 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramborgen till Riksbyggens 

kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården på maximalt 

37,075 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige uppmanar Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening 

Sörbygården och Dinglegården att fortsätta amortera av låneskulden.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-28 § 26 om fusion mellan Riksbyggens 

BrF Dingle Centrum och Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföring Sörbygården.  

 

Sedan tidigare fanns beslut om kommunal borgen för respektive av 

bostadsrättsföreningarna. För Riksbyggens BrF Dingle Centrum beslut från 

Kommunfullmäktige 1993-11-24 § 66 om maximal borgen med 33 mnkr. För 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 1995-09-26 § 55 om 

maximal borgen med 28 mnkr samt från beslut 2005-06-15 §48 om maximal 

borgen med 1,8 mnkr för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Sörbygården.  

 

När Riksbyggens BrF Dingle Centrum fusionerades med Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsföring Sörbygården beslutades inte om ett nytt gemensamt 

borgensåtagande.  

 

Härmed föreslås att samtliga tidigare beslut om borgensåtagande upphävs och 

ersätts av ett nytt. 

 

Borgensåtagande för Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 

och Dinglegården uppgår till maximalt 37,075 mnkr. Föreningen uppmanas att 

amortera på sin låneskuld med minst 0,6 mnkr per år.  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 39. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare borgensbeslut avseende 

Riksbyggens BrF Dingle Centrum (33 mnkr), Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården (28 mnkr) samt till Riksbyggens kooperativa 

hyresrättsförening Sörbygården (1,8 mnkr). 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 33 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramborgen till Riksbyggens 

kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården på maximalt 

37,075 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige uppmanar Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening 

Sörbygården och Dinglegården att fortsätta amortera av låneskulden.  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C MP, V och SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamoten för KD yrkar att Kommunfullmäktige ålägger Riksbyggen att höja den 

årliga amorteringen med 200 %. 

 

Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Reservation 

Rolf Jacobsson (KD), reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

Exp till: 

 

Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården 

Swedbanks kontor Munkedal 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

§ 39 Dnr KS 2017-123 

 

Borgensåtagande Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården org nr 
769600-9880 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare borgensbeslut avseende 

Riksbyggens BrF Dingle Centrum (33 mnkr), Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården (28 mnkr) samt till Riksbyggens kooperativa 

hyresrättsförening Sörbygården (1,8 mnkr). 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramborgen till Riksbyggens 

kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården på maximalt 

37,075 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige uppmanar Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening 

Sörbygården och Dinglegården att fortsätta amortera av låneskulden.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-28 § 26 om fusion mellan Riksbyggens 

BrF Dingle Centrum och Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföring Sörbygården.  

 

Sedan tidigare fanns beslut om kommunal borgen för respektive av 

bostadsrättsföreningarna. För Riksbyggens BrF Dingle Centrum beslut från 

Kommunfullmäktige 1993-11-24 § 66 om maximal borgen med 33 mnkr. För 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 1995-09-26 § 55 om 

maximal borgen med 28 mnkr samt från beslut 2005-06-15 §48 om maximal 

borgen med 1,8 mnkr för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening 

Sörbygården.  

 

När Riksbyggens BrF Dingle Centrum fusionerades med Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsföring Sörbygården beslutades inte om ett nytt gemensamt 

borgensåtagande.  

 

Härmed föreslås att samtliga tidigare beslut om borgensåtagande upphävs och 

ersätts av ett nytt. 

 

Borgensåtagande för Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 

och Dinglegården uppgår till maximalt 37,075 mnkr. Föreningen uppmanas att 

amortera på sin låneskuld med minst 0,6 mnkr per år.  

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S), Karl-Anders Andersson (C),  

Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

21



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  

  2017-02-20 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Ekonomichef 

 

Borgensåtagande Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården org 

nr 769600-9880 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare borgensbeslut avseende 

Riksbyggens BrF Dingle Centrum (33 mnkr), Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården (28 mnkr) samt till Riksbyggens kooperativa 

hyresrättsförening Sörbygården (1,8 mnkr). 

 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramborgen till Riksbyggens kooperativa 

Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården på maximalt 37,075 mnkr. 

 

Kommunfullmäktige uppmanar Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening 

Sörbygården och Dinglegården att fortsätta amortera av låneskulden.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-28 § 26 om fusion mellan Riksbyggens BrF 

Dingle Centrum och Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsföring Sörbygården.  

 

Sedan tidigare fanns beslut om kommunal borgen för respektive av 

bostadsrättsföreningarna. För Riksbyggens BrF Dingle Centrum beslut från 

Kommunfullmäktige 1993-11-24 § 66 om maximal borgen med 33 mnkr. För 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 1995-09-26 § 55 om 

maximal borgen med 28 mnkr samt från beslut 2005-06-15 §48 om maximal borgen 

med 1,8 mnkr för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörbygården.  

 

När Riksbyggens BrF Dingle Centrum fusionerades med Riksbyggens Kooperativa 

Hyresrättsföring Sörbygården beslutades inte om ett nytt gemensamt 

borgensåtagande.  

 

Härmed föreslås att samtliga tidigare beslut om borgensåtagande upphävs och 

ersätts av ett nytt. 

 

Borgensåtagande för Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och 

Dinglegården uppgår till maximalt 37,075 mnkr. Föreningen uppmanas att amortera 

på sin låneskuld med minst 0,6 mnkr per år.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Borgensåtagande till föreningen påverkar kommunens finansiella ställning. Det är 

därför av största vikt att föreningen fortsätter att amortera på sin låneskuld. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Riksbyggens kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården 

Swedbanks kontor Munkedal 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef 

 

Kommunchef 

 

 
Mats Tillander  

Samhällsbyggnadschef  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 34 Dnr KS 2017-12 

 

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för Munkedals 
kommun 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att renhållningsavgifter för insamling, transport och 

behandling av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års 

nivå, med 2%. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan 

kompletteras med tilläggsavgifter etc. Kommunfullmäktige bedömer att det inte 

finns skäl att jämställa förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande  

kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att höjningen av renhållningsavgifterna träder i 

kraft 2017-04-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, 

justera taxan enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, 

med oktober 2016 som basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders  

förändring och med utgångspunkt från oktober månad närmast föregående  

år. Första indexjustering sker 1 januari 2018. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att inför tömning av enskilda avloppsanläggningar 

ska Rambo informera fastighetsägare om när tömning kommer att ske. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisning av plats för placering av kärl ska ske 

inom de resurser Rambo har. 
 

Sammanfattning 

Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall och därmed jämförbart avfall med 6%. Den relativt kraftiga 

höjningen motiveras av att en förlängning av nuvarande entreprenörsavtal har 

resulterat i kraftigt höjda ersättningar. 

 

Jämfört med andra kommunala avgiftshöjningar är Rambos förslag väldigt högt. 

 

Rambo föreslår också att en rad nya avgifter införs. Nya avgifter bör diskuteras i 

ett ”större” sammanhang, tex i samband med den planerade förändringen av 

insamlingssystemet.  

 

Rambo har i en särskild skrivelse beskrivit konsekvenserna av förvaltningens 

förslag till beslut. Förvaltningens synpunkter på Rambos skrivelse redovisas i 

samma dokument. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13. 

Rambos tolkning av förvaltningens förslag till beslut. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 42.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Forts § 34 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att renhållningsavgifter för insamling, transport och 

behandling av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års 

nivå, med 2%. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan 

kompletteras med tilläggsavgifter etc. Kommunfullmäktige bedömer att det inte 

finns skäl att jämställa förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande  

kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att höjningen av renhållningsavgifterna träder i 

kraft 2017-04-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, 

justera taxan enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, 

med oktober 2016 som basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders  

förändring och med utgångspunkt från oktober månad närmast föregående  

år. Första indexjustering sker 1 januari 2018. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att inför tömning av enskilda avloppsanläggningar 

ska Rambo informera fastighetsägare om när tömning kommer att ske. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisning av plats för placering av kärl ska ske 

inom de resurser Rambo har. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP och V yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

 

Exp till: 

RAMBO AB  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

§ 42 Dnr KS 2017-12 

 

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för Munkedals 

kommun 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att renhållningsavgifter för insamling, transport och 

behandling av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års 

nivå, med 2%. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan 

kompletteras med tilläggsavgifter etc. Kommunfullmäktige bedömer att det inte 

finns skäl att jämställa förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande  

kommuner. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att höjningen av renhållningsavgifterna träder i 

kraft 2017-04-01. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, 

justera taxan enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, 

med oktober 2016 som basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders  

förändring och med utgångspunkt från oktober månad närmast föregående  

år. Första indexjustering sker 1 januari 2018. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att inför tömning av enskilda avloppsanläggningar 

ska Rambo informera fastighetsägare om när tömning kommer att ske. 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisning av plats för placering av kärl ska ske 

inom de resurser Rambo har. 
 

Sammanfattning 

Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall och därmed jämförbart avfall med 6%. Den relativt kraftiga 

höjningen motiveras av att en förlängning av nuvarande entreprenörsavtal har 

resulterat i kraftigt höjda ersättningar. 

 

Jämfört med andra kommunala avgiftshöjningar är Rambos förslag väldigt högt. 

 

Rambo föreslår också att en rad nya avgifter införs. Nya avgifter bör diskuteras i 

ett ”större” sammanhang, tex i samband med den planerade förändringen av 

insamlingssystemet.  

 

Rambo har i en särskild skrivelse beskrivit konsekvenserna av förvaltningens 

förslag till beslut. Förvaltningens synpunkter på Rambos skrivelse redovisas i 

samma dokument. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-13. 

Rambos tolkning av förvaltningens förslag till beslut.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Forts § 42 

 

Arbetsutskottets behandling 

Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S) och Karl-Anders Andersson (C) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag.  
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  2017-02-13 Dnr: 2017-12 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Förslag till kompletterande Renhållningstaxa för 

Munkedals kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

-    Renhållningsavgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall 

och därmed jämförbart avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2% 

-    Avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras med 

tilläggsavgifter etc. Kommunfullmäktige bedömer att det inte finns skäl att 

jämställa förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande 

kommuner 

-    Höjningen av renhållningsavgifterna träder i kraft 2017-04-01 

- Kommunfullmäktige ger Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, justera 

taxan enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, med 

oktober 2016 som basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders 

förändring och med utgångspunkt från oktober månad närmast föregående 

år. Första indexjustering sker 1 januari 2018. 

- Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera 

fastighetsägare om när tömning kommer att ske 

- Anvisning av plats för placering av kärl ska ske inom de resurser Rambo har. 

Sammanfattning 

Rambo AB begär att få höja taxan för insamling, transport och behandling av 

hushållsavfall och därmed jämförbart avfall med 6%. Den relativt kraftiga höjningen 

motiveras av att en förlängning av nuvarande entreprenörsavtal har resulterat i 

kraftigt höjda ersättningar. 

 

Jämfört med andra kommunala avgiftshöjningar är Rambos förslag väldigt högt. 

 

Rambo föreslår också att en rad nya avgifter införs. Nya avgifter bör diskuteras i ett 

”större” sammanhang, tex i samband med den planerade förändringen av 

insamlingssystemet.  

 

Rambo har i en särskild skrivelse beskrivit konsekvenserna av förvaltningens förslag 

till beslut, se bilaga. Förvaltningens synpunkter på Rambos skrivelse redovisas i 

samma dokument. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Högre avgifter för fastighetsägare 

Eventuellt stort merarbete för kommunen 
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Miljö 

Inga effekter 

    

     

 

Beslutet expedieras till: Rambo AB 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef 

 

Kommunchef 
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Tolkning och konsekvens av KS au:s föreslagna beslut i ärendet 

”Komplettering av renhållningstaxan” Dnr KS 2017-12, 

Munkedals kommun 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Munkedals kommun har vid sammanträde 2017-01-12 

föreslagit kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Renhållningsavgifter för insamling, transport och behandling av hushållsavfall och 

därmed jämförligt avfall höjs, från 2016 års nivå, med 2%. 

Rambos tolkning och konsekvens: Beslutet innebär att samtliga avgifter i kommunens 

nuvarande renhållningstaxa höjs med 2%  fr o m 2017-04-01. Att jämföra med årets 

aktuella avfallsindex A12:1MD som skulle gett en höjning på 2,42%. 

Då Rambos kostnader för insamlingsentreprenaden i Munkedals kommun höjs med 

12,5%  fr o m 2017-02-01 kommer detta att innebära att taxekollektivet preliminärt går 

med ca 350 000 kr i underskott under år 2017. Rambo anser att detta är olyckligt då 

taxekollektivet istället skulle må bra av att bygga ett överskott inför kommande utgifter i 

samband med införandet av ett nytt insamlingssystem. Idag har kollektivet ett samlat 

preliminärt överskott om ca 530 000 kr som nu decimeras kraftigt. 

Förvaltningen: Rambo har fått i uppdrag att se över sin organisation i syfte att 

genomföra rationaliseringar. Även vissa fördelningsnycklar bör ses över.  

2. Avslå Rambos begäran om att renhållningstaxan kompletteras med tilläggsavgifter 

mm. Kommunfullmäktige bedömer att det inte finns skäl att jämställa 

förutsättningar och villkor med övriga i Rambo delägande kommuner. 

Rambos tolkning och konsekvens: Beslutet innebär att kommunen avvisar hela den 

föreslagna kompletteringstaxan.  

Detta innebär i sin tur att Rambo inte kommer att kunna ta ut handläggningsavgift vid 

anmälningar om exempelvis uppehåll i sophämtning, delade abonnemang och glesare 

hämtning av sopor enligt undantagen i kapitel 7, nya lokala avfallsföreskrifter, som 

föreslås träda i kraft 2017-04-01. Vidare kommer Rambo inte att kunna ta ut 

faktureringsavgift för de kunder som önskar få faktura oftare än halvårsvis, som är 

standard. 
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Rambo kommer heller inte att kunna erbjuda någon dragväg för sopkärl 

eftersom det kommer att saknas taxa för tjänsten. Förslaget till nya 

lokala avfallsföreskrifter, kapitel 3, §23 säger: ”Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället 

normalt vara placerad i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Kortare 

dragväg kan beställas mot särskild avgift.”  

Vi kommer inte att kunna erbjuda tvätt av kärl då taxa även för detta saknas.  Och när 

kund önskar byta storlek på kärl kommer Rambo inte att kunna ta ut avgift motsvarande 

den kostnad vi har gentemot entreprenören. 

Rambo kommer heller inte att kunna påbörja arbetet med att komma tillrätta med dålig 

arbetsmiljö vid slamsugning av enskilda avloppsanläggningar då det i dagens taxa saknas 

incitament för förändring. Förslaget till nya föreskrifter anger: ”Avstånd mellan 

uppställningsplats för slamfordon och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte 

överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut 

enligt gällande taxa.” Gällande taxa anger en avgift om 40 kr per 10 meter extra 

slangdragning utöver 20 meter, vilket visat sig vara en för låg avgift för att få 

fastighetsägaren att åtgärda arbetsmiljöproblemet.  

Dessutom saknar gällande taxa rätt att ta ut avgift för extra kostnader då tömning kräver 

extrautrustning, specialfordon och/eller extra personal för att klara slamsugningen vid 

otillgängligt belägna fastigheter. 

Förvaltningen: Nu gällande taxa utan de nu föreslagna tilläggstjänsterna har gällt under 

många år utan att Rambo eller fastighetsägarna begärt förändringar. Förvaltningens 

bedömning är att Rambo bör ta ett samlat grepp över samtliga taxor i samband med 

översynen inför införandet av ett nytt system. 

3. Höjningen av renhållningsavgifterna träder i kraft 2017-04-01. 

Rambos tolkning och konsekvens: Se text under punkt 1. 

4. Ge Rambo i möjlighet att en gång per år justera taxan med avfallsindex A12:1MD. 

Rambos tolkning och konsekvens: Efter kontakt med jurister hos Sveriges Kommuner 

och Landsting samt Avfall Sverige föreslår Rambo följande ändring av text till beslut om 

index: ”Kommunfullmäktige ger Rambo i uppdrag att den 1 januari varje år, justera taxan 

enligt Avfallsindex A12:1MD, avrundat till närmsta högre krontal, med oktober 2016 som 

basmånad. Indexjustering ska ske utifrån 12 månaders förändring och med utgångspunkt 

från oktober månad närmast föregående år. Första indexjustering sker 1 januari 2018.”  

5. Inför tömning av enskilda avloppsanläggningar ska Rambo informera 

fastighetsägare om när tömning kommer att ske. 
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Rambos tolkning och konsekvens: Rambo aviserar redan idag inför 

varje tömning av enskild avloppsanläggning. Aviseringsbrev sänds ut 

cirka två veckor innan tömningen i aktuellt geografiskt område påbörjas. Rambo arbetar 

kontinuerligt med rutiner för kommunikation inför och efter tömning. 

Förvaltningen: Att informera fastighetsägarna är viktigt för att uppnå förståelse för 

regler och tillämpningar. 

6 Anvisning av plats för placering av kärl ska ske inom de resurser Rambo har. 

Rambos tolkning och konsekvens: Kapitel 3, §21, i förslaget till nya lokala 

avfallsföreskrifter säger: ”Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för 

hämtningsfordonet farbar väg, på annan överenskommen plats eller på en av den 

renhållningsansvarige anvisad plats.” 

Vid eventuell nödvändig förändring av en kärlplacering arbetar Rambos kundsamordnare 

för att komma överens med berörd fastighetsägare om ny placering. Det är endast vid de 

få tillfällen vi inte kan komma överens som kommunens renhållningsansvarige tjänste-

man behöver ta beslut om ”anvisad plats”. Att ”anvisa plats” är en myndighetsutövning 

som kan överklagas med förvaltningsbesvär. Sådan myndighetsutövning kan inte 

överlåtas på ett kommunalt bolag. Däremot kan Rambo förbereda ärendet åt kommunen 

och vara behjälpliga under ärendets gång. 

Föreslaget beslut skulle således strida mot förvaltningslagen. 

Förvaltningen: Förslaget strider inte mot förvaltningslagen! Det är inget som hindrar att 

Rambos handläggare har en liten anställning i kommunen och därmed har rätt att ta 

beslut i Munkedals kommun. Det som däremot är olämpligt är om ”all” handläggning 

sker hos Rambo och det krångliga ärendet skickas över till kommunen för beslut. Ett 

beslut som då får tas utan särskilt mycket kunskap i ärendet med risk att hamna i telefon 

eller möte med den som ”drabbats” av beslutet. 

 

Lysekil 2017-01-25 

 

 

Lars Johansson   Anja Wallin 

VD    Affärsområdeschef Hushåll 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

§ 36 Dnr KS 2017-78 

 

Taxa för myndighetsutövning - Räddningstjänstförbundet 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohusläns myndighetsutövning, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 

2017-05-01--12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 

avgifter för service och tjänster, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 

2017-05-01--12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa och avgifter årligen justeras med PKV-

index enligt SKLs budgetcirkulär för oktober månad året innan 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

bemyndigas att justera taxa och avgifter enligt beslutat index och att detta skall 

gälla från och med 2018.    

 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderade taxor för dels 

myndighetsutövning och dels service och tjänster för 2017. Taxan för 

myndighetsutövning avser tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Skydd mot 

olyckor (LSO) resp. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Service 

och tjänster avser serviceuppdrag och tjänster i form av uthyrning av personal 

och utrustning. 

Förslaget till nya taxor redovisas i bilaga (”Taxor och avgifter 2017”). 

Uppräkningen är 3,1 % jämfört med 2016 och motsvarar ungefär 

löneuppräkningen mellan 2016 och 2017. PKV-index enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings budgetcirkulär i oktober 2016 var 2,7 %, varav lönedelen 

svarade för 3,0 %, för 2017.  

 

De nya taxorna kan träda ikraft tidigast 2017-05-01 p g a mötesordningen i de 

tre medlemskommunernas respektive fullmäktigeförsamlingar. 

 

I enlighet med tidigare beslut om ”Taxa för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll” föreslås att förbundet bemyndigas att fr o m 2018 även 

besluta om dessa taxor/avgifter baserat på Sveriges Kommuner och Landstings  

s k PKV-index enligt budgetcirkuläret för oktober månad respektive år. Samtliga 

taxor och avgifter som finns inom förbundet kommer därmed att ha bemyndigats 

förbundet att fatta beslut om.    

 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om reviderad ”Taxa för 

rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Munkedals kommun”. Detta 

beslut innefattade även ett överförande av den fortsatta beslutanderätten för 

denna taxa till förbundet genom en koppling till det s k ”sotningsindexet”.   
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts. § 36 

 

Detta sistnämnda, att koppla beslutanderätten till given/givna förutsättningar, är 

nödvändigt för att inte komma i konflikt med den av förbundet nämnda domen 

från Högsta förvaltningsdomstolen. Ekonomienheten anser att principen med 

överförande av beslutanderätten till förbundet bör fortsätta med de nu aktuella 

taxorna och avgifterna.  

 

Därmed kommer beslutanderätten för samtliga taxor och avgifter som förbundet 

använder att ha flyttats till förbundet. Förutsättning för detta är i sin tur att alla 

tre medlemskommunernas resp. fullmäktige tar likalydande beslut. 

 

Således föreslås att beslut om taxan för myndighetsutövning from 2018 

överföres till förbundet och kopplas till Sveriges Kommuner och Landstings s k 

”PKV-index” i deras oktobercirkulär. Detta index, fast då från motsvarande 

cirkulär i februari, används numera för beräkning av förslaget till kommande års 

medlemsavgift till förbundet. Principen om detta har beslutats av 

kommunstyrelsen 2016 (”Överenskommelse avseende medlemsavgift till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän”). Motsvarande hantering föreslås ske 

av avgifterna för service och tjänster. 

 

Skälet till valet av PKV-index per oktober istället för februari är en önskan att få 

så aktuellt indextal som möjligt inför det år som taxan/avgifterna avser. 

 

Ikraftträdandet av de nya taxorna kan ske tidigast 2017-05-01 p g a 

mötesordningen för de olika fullmäktigeförsamlingarna i de tre 

medlemskommunerna. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-17. 

Räddningstjänstförbundet Mitt förslag till taxor och avgifter. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 45. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohusläns myndighetsutövning, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 

2017-05-01--12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 

avgifter för service och tjänster, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 

2017-05-01--12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa och avgifter årligen justeras med PKV-

index enligt SKLs budgetcirkulär för oktober månad året innan 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

bemyndigas att justera taxa och avgifter enligt beslutat index och att detta skall 

gälla från och med 2018.    
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 36 

 

 

Jäv 

Ann-Sofie Alm (M) och Carina Thorstensson (C), deltar inte i överläggning och 

beslut på grund av jäv. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i S, C, MP, V och SD yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Uddevalla Kommun 

Lysekils Kommun 

Ekonomienheten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

§ 45 Dnr KS 2017-78 

 

Taxa för myndighetsutövning - Räddningstjänstförbundet 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa för Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohusläns myndighetsutövning, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 

2017-05-01--12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns 

avgifter för service och tjänster, enligt redovisad bilaga, fastställs för perioden 

2017-05-01--12-31. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att taxa och avgifter årligen justeras med PKV-

index enligt SKLs budgetcirkulär för oktober månad året innan 

 

Kommunfullmäktige beslutar att Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

bemyndigas att justera taxa och avgifter enligt beslutat index och att detta skall 

gälla från och med 2018.    

 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderade taxor för dels 

myndighetsutövning och dels service och tjänster för 2017. Taxan för 

myndighetsutövning avser tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Skydd mot 

olyckor (LSO) resp. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Service 

och tjänster avser serviceuppdrag och tjänster i form av uthyrning av personal 

och utrustning. 

Förslaget till nya taxor redovisas i bilaga (”Taxor och avgifter 2017”). 

Uppräkningen är 3,1 % jämfört med 2016 och motsvarar ungefär 

löneuppräkningen mellan 2016 och 2017. PKV-index enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings budgetcirkulär i oktober 2016 var 2,7 %, varav lönedelen 

svarade för 3,0 %, för 2017.  

 

De nya taxorna kan träda ikraft tidigast 2017-05-01 p g a mötesordningen i de 

tre medlemskommunernas respektive fullmäktigeförsamlingar. 

 

I enlighet med tidigare beslut om ”Taxa för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll” föreslås att förbundet bemyndigas att fr o m 2018 även 

besluta om dessa taxor/avgifter baserat på Sveriges Kommuner och Landstings  

s k PKV-index enligt budgetcirkuläret för oktober månad respektive år. Samtliga 

taxor och avgifter som finns inom förbundet kommer därmed att ha bemyndigats 

förbundet att fatta beslut om.    

 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om reviderad ”Taxa för 

rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för Munkedals kommun”. Detta 

beslut innefattade även ett överförande av den fortsatta beslutanderätten för 

denna taxa till förbundet genom en koppling till det s k ”sotningsindexet”.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(28) 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Forts. § 45 

 

Detta sistnämnda, att koppla beslutanderätten till given/givna förutsättningar, är 

nödvändigt för att inte komma i konflikt med den av förbundet nämnda domen 

från Högsta förvaltningsdomstolen. Ekonomienheten anser att principen med 

överförande av beslutanderätten till förbundet bör fortsätta med de nu aktuella 

taxorna och avgifterna.  

 

Därmed kommer beslutanderätten för samtliga taxor och avgifter som förbundet 

använder att ha flyttats till förbundet. Förutsättning för detta är i sin tur att alla 

tre medlemskommunernas resp. fullmäktige tar likalydande beslut. 

 

Således föreslås att beslut om taxan för myndighetsutövning from 2018 

överföres till förbundet och kopplas till Sveriges Kommuner och Landstings s k 

”PKV-index” i deras oktobercirkulär. Detta index, fast då från motsvarande 

cirkulär i februari, används numera för beräkning av förslaget till kommande års 

medlemsavgift till förbundet. Principen om detta har beslutats av 

kommunstyrelsen 2016 (”Överenskommelse avseende medlemsavgift till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän”). Motsvarande hantering föreslås ske 

av avgifterna för service och tjänster. 

 

Skälet till valet av PKV-index per oktober istället för februari är en önskan att få 

så aktuellt indextal som möjligt inför det år som taxan/avgifterna avser. 

 

Ikraftträdandet av de nya taxorna kan ske tidigast 2017-05-01 p g a 

mötesordningen för de olika fullmäktigeförsamlingarna i de tre 

medlemskommunerna. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-17. 

Räddningstjänstförbundet Mitt förslag till taxor och avgifter. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S), Karl-Anders Andersson (C) och Matheus 

Enholm (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Ann-Sofie Alm (M) deltar inte i överläggning och beslut på grund av jäv.  
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  2017-02-17 Dnr: 2017-78 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

  

Taxa för myndighetsutövning- 
Räddningstjänstförbundet 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns taxa för myndighetsutövning, enligt 

redovisad bilaga, fastställs för perioden 2017-05-01-- 12-31 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns avgifter för service och tjänster, enligt 

redovisad bilaga, fastställs för perioden 2017-05-01 - - 12-31 

 

Taxa och avgifter årligen justeras med PKV-index enligt SKLs budgetcirkulär för 

oktober månad året innan 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän bemyndigas att justera taxa och avgifter 

enligt beslutat index och att detta skall gälla från och med 2018.    

 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän föreslår reviderade taxor för dels 

myndighetsutövning och dels service och tjänster för 2017. Taxan för 

myndighetsutövning avser tillsyn och tillstånd enligt Lagen om Skydd mot olyckor 

(LSO) resp. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Service och tjänster 

avser serviceuppdrag och tjänster i form av uthyrning av personal och utrustning. 

 

Förslaget till nya taxor redovisas i bilaga (”Taxor och avgifter 2017”). Uppräkningen 

är 3,1 % jämfört med 2016 och motsvarar ungefär löneuppräkningen mellan 2016 

och 2017. PKV-index enligt Sveriges Kommuner och Landstings budgetcirkulär i 

oktober 2016 var 2,7 %, varav lönedelen svarade för 3,0 %, för 2017.  

  

De nya taxorna kan träda ikraft tidigast 2017-05-01 pga. mötesordningen i de tre 

medlemskommunernas resp. fullmäktigeförsamlingar. 

 

I enlighet med tidigare beslut om ”Taxa för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll” föreslås att förbundet bemyndigas att from 2018 även besluta 

om dessa taxor/avgifter baserat på Sveriges Kommuner och Landstings s.k. PKV-

index enligt budgetcirkuläret för oktober månad resp. år. Samtliga taxor och avgifter 

som finns inom förbundet kommer därmed att ha bemyndigats förbundet att fatta 

beslut om.    

 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om reviderad ”Taxa för rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll för Munkedals kommun”. Detta beslut innefattade 
även ett överförande av den fortsatta beslutanderätten för denna taxa till förbundet 

genom en koppling till det s.k. ”sotningsindexet”.  Detta sistnämnda, att koppla 

beslutanderätten till given/givna förutsättningar, är nödvändigt för att inte komma i 

konflikt med den av förbundet nämnda domen från Högsta förvaltningsdomstolen. 

Ekonomienheten anser att principen med överförande av beslutanderätten till 

förbundet bör fortsätta med de nu aktuella taxorna och avgifterna.  
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Därmed kommer beslutanderätten för samtliga taxor och avgifter som förbundet 

använder att ha flyttats till förbundet. Förutsättning för detta är i sin tur att alla tre 

medlemskommunernas resp. fullmäktige tar likalydande beslut. 

 

Således föreslås att beslut om taxan för myndighetsutövning from 2018 överföres till 

förbundet och kopplas till Sveriges Kommuner och Landstings s.k. ”PKV-index” i 

deras oktobercirkulär. Detta index, fast då från motsvarande cirkulär i februari, 

används numera för beräkning av förslaget till kommande års medlemsavgift till 

förbundet. Principen om detta har beslutats av kommunstyrelsen 2016 

(”Överenskommelse avseende medlemsavgift till Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän”). Motsvarande hantering föreslås ske av avgifterna för service och 

tjänster. 

 

Skälet till valet av PKV-index per oktober istället för februari är en önskan att få så 

aktuellt indextal som möjligt inför det år som taxan/avgifterna avser. 

 

Ikraftträdandet av de nya taxorna kan ske tidigast 2017-05-01 pga. mötesordningen 

för de olika fullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 

Ekonomi 

Uppräkning sker med index får inga konsekvenser 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

Uddevalla Kommun 

Lysekils Kommun 

Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 
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TAXA OCH AVGIFTER 

2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 

Uddevalla – Lysekil - Munkedal
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Taxan och avgifterna är fastställda av fullmäktige i respektive medlemskommun och gäller för 
perioden 2017-05-01 - - 2017-12-31 
 
Uddevalla kommun Lysekils kommun Munkedals kommun 

Taxan och avgifterna justeras årligen enligt SKL´s oktobercirkulär för beslutat PKV-index. 
 

Vid ersättning för räddningstjänst och viss sanering tillämpas rekommenderad taxa från  
Myndigheten för samhällskydd och beredskap. 
 

Vid ersättning för restvärdearbete tillämpas rekommenderad taxa från Försäkringsbranschens 
restvärdesräddning. 
 

Där timdebitering tillämpas räknas påbörjad timma som hel timma.  
Där dygnsdebitering tillämpas räknas påbörjat dygn som helt dygn. 
 

För de kostnader som har koppling till myndighetsutövning under kap. 1 tillkommer ingen moms. 
 

För de kostnader som har koppling till service och tjänster, under kap.2, tillkommer lagstadgad 
moms på samtliga priser. 
 

Taxan och avgifterna gäller i normalfallet. Förbundschefen kan i särskilda fall besluta om avvikelse i 
taxan och då debitera enligt särskild kostnadsredovisning.  
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1 TAXA FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING 

1.1 TILLSYN LSO – LBE 

 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara 
(LBE) är kommunen tillsynsmyndighet med skyldighet att kontrollera efterlevnaden av dessa lagar. 
Räddningstjänstförbundet  är utsedd av medlemskommunerna  att utföra denna tillsyn. 
 
BERÄKNING AV AVGIFT 

Kommunen får föreskriva om att en avgift får tas för tillsynsbesök. Avgiften kostnadsberäknas utifrån den 
tidsåtgång som krävs för genomförande av tillsynsbesöket. Taxan består av en grundavgift och en rörlig 
timavgift. Grundavgiften bedöms vara ett medelvärde som de flesta små och medelstora tillsynsobjekten 
får erlägga.  
Grundavgiften innefattar bl.a. kostnadstäckning för personal, lokal, fordon, transport, utrustning, 
skyddskläder, registerhållning, förberedelsetid, restid, samråd med andra myndigheter, objektsbesök 
samt upprättande av protokoll.  
 
GRUNDBELOPP 

- Grundavgift LSO eller LBE 2 608 kr 
- Grundavgift vid samordnad tillsyn LSO och LBE 3 320 kr 
- Timavgift, rörlig 949 kr 
- Övrig myndighetsutövning som tjänster, uppdrag eller utlåtande/tim     949 kr 
- Uppföljning/Efterkontroll av utförd tillsyn/tim    949 kr 

 
 

Underlag för beräkning av tidsomfattning för tillsyn enligt LSO/LBE 

 
TILLSYNSTAXA 

Tillsyn LSO 
eller LBE 

Samordnad tillsyn 
LSO och LBE 

 

Grundavgiften innefattar Timmar Timmar Beräkning 

Bokning av tillsyn 0,33 0,33 Genomsnittstid 20min 
 

Förberedelse inför 
tillsynsbesök 

0,5 0,75 Genomsnittstid 30 min. Samordnad tillsyn 
45 min. Granskning av ritningar, 
brandskyddsdok. tidigare protokoll, skriftlig 
redogörelse, klassningsplaner m.m. 
 

Restid 0,42 0,42 Genomsnittslig restid 25 min, tur och retur 
 

Protokollskrivning 1,5 2,0 Genomsnittstid 90 min.  
Samordnad tillsyn 120 min. 
 

Summa 2,75 3,50  

 

Rörlig timavgift  Tid för besöket på tillsynsobjektet. Timdebitering tillämpas per påbörjad timme. 
 

Uppföljning/efterkontroll I den mån uppföljning kan göras via telefon alt. svarsintyg ingår detta i grundavgiften 
efter första besöket. I de fall återbesök behöver ske på plats tillämpas debitering per 
påbörjad timme. 
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1.2 TILLSTÅNDSTAXA ENLIGT LBE 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 
 

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) är kommunen tillståndsmyndighet för 
hantering av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänstförbundet  är utsedd av 
medlemskommunerna att handlägga dessa ärenden. 
 
BERÄKNING AV AVGIFT 
 

Debitering av tillståndsärenden grundar sig på en rörlig timavgift som motsvarar timavgiften för 
tillsyn och fast grundavgift för olika typärenden. Grundavgifterna är beräknade utifrån den 
uppskattade tiden det normalt ska ta att handlägga ett ärende. 
 

För speciella ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning, liksom förhandsbesked, 
mer komplexa ärenden eller ansökningar som inte är fullständiga och kräver större arbetsinsats 
samt avsyning som inte ingår i den normala tillståndshanteringen enligt ovan tillämpas 
timdebitering per påbörjad timme. 
 

I avgifterna ingår bl.a. registrering och registerhållning, granskning av inkomna handlingar, kontakt 
med sökande, remissutskick till berörda myndigheter, arkivhantering, utfärdande av protokoll och 
tillstånd, resekostnader, besiktning på plats samt avsyning. 
 

    

1.2.1 BRANDFARLIGA VAROR 

Ärende Tillstånd Timtid Avgift kr 

Mindre anläggning 
Nytt 4 3 794 

Förlängt 1 2 1 897 

Medelstor anläggning 
Nytt  6 5 691 

Förlängt 
1
 3 2 846 

Stor anläggning 
Nytt 10 9 485 

Förlängt 1 5 4 743 

Mindre komplettering av gällande tillstånd 
(ej utökad tid) 

 2 1 897 

Avslag  1 949 

 
1) 

Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen debiteras en lägre 
avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd. 
 

Med mindre anläggning avses: 
– anläggning där hantering sker av brandfarliga varor i lösa behållare i begränsad omfattning, t ex gasol i skolor, restauranger, 
privatbostäder och försäljning i detaljhandeln 

 
Med medelstor anläggning avses:  
– anläggning med omfattande hantering av lösa behållare, t ex grossistlager och transportlager 
– anläggning som för försäljning från cistern, t ex bensinstationer 
– anläggning med industriell hantering i begränsad omfattning, t ex billackeringar och verkstäder 

 
Med stor anläggning avses: 

       – anläggning med omfattande hantering brandfarliga varor i såväl cisterner som lösa behållare, t ex processindustrier, 
bränsledepåer och oljehamnar 
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1.2.2 EXPLOSIVA VAROR 

Ärende Tillstånd Timtid Avgift kr 

Handel/Försäljning 
upp till 100 kg 

Nytt 4 3 794 

Förlängt 
1
 2 1 897 

Handel/Försäljning 
över till 100 kg 

Nytt  6 5 691 

Förlängt 
1
 3 2 846 

Förvaring/Förvärv upp till 100 kg  
Nytt 4 3 794 

Förlängt 1 2 1 897 

Förvaring/Förvärv över till 100 kg 
Nytt 6 5 691 

Förlängt 
1
 3 2 846 

Överföring 
Nytt 1 949 

Förlängt 1 949 

Godkännande av Föreståndare 

Nytt - Ingår 

Förnyat 
2
 1 949 

Förlängt 
3
 - Ingår 

Mindre komplettering av gällande tillstånd  
(ej utökad tid) 

 2 1 897 

Avslag  1 949 

 
1) 

Om det gamla tillståndet förlängs och ansökan innehåller alla nödvändiga dokument för tillståndsprövningen debiteras en 
lägre avgift. Har någon förändring skett i verksamheten behöver verksamheten söka nytt tillstånd. 
 
2)

 Avgift tas ut vid byte av föreståndare i de fall där nytt tillstånd inte söks. 
 
3)

 Vid förlängning av tillstånd ingår godkännande av föreståndare 
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2 AVGIFTER FÖR TJÄNSTER OCH SERVICE 

2.1   SERVICE och UTBILDNING 

 

PERSONAL Kostnad / Pris kr 

Utbildning, instruktör, föreläsare tim 798 

Serviceuppdrag, Säkerhetsvakt tim 798 

 

UTBILDNING (Kursinnehåll kan hämtas Räddningstjänstens hemsida) Kostnad / Pris kr 

Brandutbildning, grund 3 tim max 15pers. (kostnad för släckare tillkommer)  Kurs 3592 

Brandskyddsombud 3 tim max 15 pers. Kurs 3592 

Företagsbesök ”brand” 2 tim, max 15pers. Kurs 2594 

Första hjälpen inkl. HLR 3,5 tim max 12 pers. (236 kr/pers. tillkommer för kursmtrl) Kurs 3991 

Första hjälpen exkl. HLR 2 tim max 12 pers. (163 kr/pers. tillkommer för kursmtrl) Kurs 2594 

Barn HLR, 1,5 tim, max 8 pers. (kursmtrl ingår) Kurs 1810 

Vuxen HLR, 2 tim, max 15 pers. (50 kr/pers. tillkommer för kursmtrl) Kurs 2594 

Kundanpassade utbildningar Pris offereras 
  
 

 

AUTOMATISKT BRANDLARM 

Avgifterna styrs av räddningstjänstens merkostnader för administration, 
beredskapshållning, kontroll och återställning av larm. Avgifterna är fastlagda 
av Förbundsdirektionen och justeras årligen. Vid upprättande av nytt avtal 
debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter kommer en årlig avgift 
debiteras.  

Anläggning som är 
primärt ansluten till: 

RMB SOS Alarm 
Pris kr Pris kr 

Anslutnings- och mottagningsavgift* 
Avgift för anslutning och mottagning av larmanläggning till räddningstjänsten 
samt administration kring upprättande av avtalet och automatlarmsunderlag 
samt larminstruktioner och insatskort.  4 468 

 
3 936 

 
*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med 
montering av denna, samt kostnader det medför då anläggningen primärt ansluts till 
SOS Alarm. 

Årsavgift  
Avgiften skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för 
räddningstjänsten och omfattar kostnader för särskild beredskap, uppföljning, 
nyckelhantering, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om 
objektet, uppdatering av automatlarmsregister, larminstruktioner och 
insatskort. 

3298 
 

3298 
 

Onödigt larm 
Omfattar räddningstjänstens kostnad för utryckning, återställning och 
undersökning av larmorsak i de fall larmet beror på brister i 
larmorganisationen eller tekniska brister i anläggningen. 
Räddningstjänstuppdrag enligt 1 kap. 2§ Lagen(2003:78) om skydd mot 
olyckor är kostnadsfria. 

4 894 
 

4 894 
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ÖVRIGA LARM- OCH SERVICEUPPDRAG Kostnad / Pris kr 

Anslutningsavgift* 
Avgift för anslutning för övriga larm eller kameraövervakning till 
räddningstjänsten och administration kring upprättande av avtal  

 

objekt 
 

4468 

*Anläggningsägaren står för kostnad av larmsändare och kostnader i samband med 
montering av denna. 

 
  

Årsavgift    

Driftslarm       4468 

Passagesystem  4468 

Inbrottslarm   4468  
    

Årsavgift    

Hisslarm  3298 

Överfallslarm    

    

Åtgärd teknisk service/fellarm/hissöppning  utryckning 3086 

 

 

 

 

 

ANDNINGSSKYDD -kontroll och service (ej för uthyrning) Kostnad / Pris kr 

Komplett andningsapparat st 798 

Regulator                                                                st 399 

Mask med andningsventil st 399 

Fyllning av luftflaska st 133 

Hanteringskostnad för provtryckning av luftflaska(exkl. frakt) st 199 

Övrigt arbete rökskyddsarbete tim 798 
Reservdelar tillkommer, debiteras enl. Interspiros/Drägers prislista 
 

  

ÖVRIGT Kostnad / Pris kr 

Flagglina, montering (endast inom Lysekils och Uddevallas tätorter) tim 2 169 

Rullbandstest (gäller ej anställda och sökande till RMB) person 798 
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2.2 UTHYRNING – RÄDDNINGSUTRUSTNING 

 

Uthyrning av fordon och materiel skall ses som en service när de företag som normalt hyr ut motsvarande 

utrustning på grund av olika orsaker inte kan erbjuda dessa tjänster, t.ex. nätter och helger när företagen 

hålls stängda.  

FORDON/BÅTAR (kostnad för personal tillkommer) Kostnad / Pris kr 

Höjdfordon 30 m tim 1 371 

Tungt fordon > 3.5 ton, stor båt tim 742 

Lätt fordon > 3.5 ton, liten båt  tim 371 

Vattentank 10 m3 dygn 845 

Vid vattentransport tillkommer kostnad för vatten (enl. aktuell Va-taxa för respektive medlemskommun) 

 
MOTORSPRUTOR OCH LÄNSPUMPAR (inkl. bränsle) 

 
Kostnad / 

 
Pris kr 

Motorspruta > 500 l/min tim 206 

Motorspruta 500 - 1000 l/min tim 309 

Motorspruta >1000 l/min (personalkostnad tillkommer) tim 516 

Eldriven Länspump < 350 l/min dygn 309 

Eldriven Länspump >350 i/min dygn 516 

Vattendammsugare dygn 516 
I ersättningen ingår kostnad för smörjmedel, förslitning, försäkring, rengöring och 
iordningställande. Motorspruta utlämnas fulltankad och skall återlämnas med full tank 
enligt anvisad bränslekvalitet. Ev. transportkostnad tillkommer. 

 

  

ELVERK OCH FLÄKTAR Kostnad / Pris kr 

El-generator < 5 kw dygn 619 

El-generator > 5 kw dygn 1237 

Eldriven rökgasfläkt dygn 619 

   

LÄNSOR Kostnad / Pris kr 

Oljelänsa, inkl. tillbehör (personalkostnad för rengöring/lagning tillkommer) dygn/längd 255 

Engångslänsa Inköpspris + 30 % 

   

SLANG OCH ARMATURER Kostnad / Pris kr 

Brandslang     1-7 dygn längd 485 

”     8-14 dygn längd 675 

 ”    15-30 dygn längd 835 

Tvättning och provtryckning  längd 165 

Lagning  vulk 106 

Omkoppling (exkl. mtrl) st 106 

Byte av packning (exkl. mtrl) st 86 

Packning av slang st 86 

Gren- och strålrör    1-7 dygn st 217 

 ”    8-14 dygn st 268 

 ”    15-30 dygn st 387 
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HANDBRANDSLÄCKARE Kostnad / Pris kr 

Hyra handbrandsläckare (exkl. ev. omladdning) dygn 103 

Omladdning:    

– kolsyresläckare, CO2 st 350 

– pulversläckare 2kg st 217 

– pulversläckare 3kg st 284 

– pulversläckare 6kg st 443 

– pulversläckare >10kg st 634 

– Skumsläckare 10 liter     st 371 

   

ÖVNINGSDOCKOR Kostnad / Pris kr 

Brand/räddningsdocka dygn 361 

FÖRBRUKNINGSMATERIEL Kostnad / Pris kr 

Skumvätska, drivmedel, sorptionsmedel m.m. Inköpspris + 30 % 
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3 TILLHANDAHÅLLANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR 
 

För tillhandahållandet av allmänna handlingar finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen. Enligt 
förordningens 2 kap § 13 har den som önskar ta del av allmän handling att få avskrift eller kopia av 
handlingen till den del den får lämnas ut. Skyldighet föreligger dock ej att lämna ut ADB–upptagning 
i annan form än utskrift. Ej heller föreligger skyldighet att framställa kopia av karta, ritning, bild eller 
andra tekniska uppdrag än ADB upptagningar om svårighet möter och handlingen kan 
tillhandahållas på stället. 
 

Följande avgifter gäller tills vidare: 
 

 För kopia av allmän handling i svart/vitt tas en avgift ut om beställningen omfattar tio (10) 
sidor eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 86 kr. För varje sida därutöver är 
avgiften 7 kr.  

 

 För kopia av allmän handling i färg tas en avgift ut om beställningen omfattar tio (10) sidor 
eller mer. Avgiften för en beställning om tio sidor är 111 kr. För varje sida därutöver är 
avgiften 12 kr.  

 

 För utskrift av upptagning för automatisk databehandling tas en avgift ut på motsvarande 
sätt som för kopia av allmän handling.  

 

 Ovanstående gäller även när handlingen sänds via fax. 
 

 Förbundet skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad samt för 
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller 
liknande förmedling sända begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 

 

 Avgiften betalas kontant om ej särskilda omständigheter föranleder annan ordning. 
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20(31) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 39 Dnr KS 2015-359   

 

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän AB (Rambo AB) 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av överskott.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för VD. 

 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit (2017-02-27) med årsredovisning. Handlingen är 

undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2016 visar på ett positivt 

resultat efter finansiella poster på 6,9 mnkr (efter skatt +5,3 mnkr).  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, 

transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande 

verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster. 

 

Drift 

Resultatet efter skatt uppgår till +5,3 mnkr. Intäkterna minskar med 0,6 mnkr. 

Kostnaderna minskar med 6 mnkr. Skatt på årets resultat uppgår till 1,6 mnkr. 

Soliditeten försämras något men är fortsatt hög och uppgår till 51 %. Saldot på 

kassa och bank uppgick till 55,7 mnkr. 

 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 

aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investering 

Investeringsutgifterna uppgick till 18,6 mnkr. För att möta dessa utgifter 

upptogs för året lån på 11,3 mnkr.   

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

Viktiga händelser  

Arbetet med nya avfallsföreskrifter har pågått under året.  

 

Utmaningar framåt 

Nytt insamlingssystem för Munkedal med hushållsnära tjänster ska upphandlas. 

Slamhanteringen behöver få en hållbar långsiktig lösning. Ny avfallsplan bör 

arbetas fram. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28 § 48. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 39 

 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av överskott.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för VD. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i (S), (C), (MP) och (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Exp till: 

Ombudet för RAMBO AB 

Ekonomienheten  
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  2017-02-27 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanlägning i 

Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Godkänner Resultat- och balansräkning  

• Godkänner föreslagen disposition av överskott  

• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD 

Sammanfattning 

Rambo AB har inkommit (2017-02-27) med årsredovisning. Handlingen är 

undertecknad av revisorerna. Redovisningen för 2016 visar på ett positivt resultat 

efter finansiella poster på 6,9 mnkr (efter skatt +5,3 mnkr).  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera 

och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet 

såsom återvinnings- och miljötjänster. 

 

Resultat 

Drift 

Resultatet efter skatt uppgår till +5,3 mnkr. Intäkterna minskar med 0,6 mnkr. 

Kostnaderna minskar med 6 mnkr.  

 

Skatt på årets resultat uppgår till 1,6 mnkr. Soliditeten fortsätter att försämras något 

men är fortsatt hög och uppgår till 51 %. Saldot på kassa och bank uppgick till 55,7 

mnkr. 

 

Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna. 

Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet. 

 

Investering 

Investeringsutgifterna uppgick till 18,6 mnkr. För att möta dessa utgifter upptogs för 

året lån på 11,3 mnkr.   

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

Viktiga händelser  

Arbetet med nya avfallsföreskrifter har pågått under året.  

 

Utmaningar framåt 
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Nytt insamlingssystem för Munkedal med hushållsnära tjänster ska upphandlas. 

Slamhanteringen behöver få en hållbar långsiktig lösning. Ny avfallsplan bör arbetas 

fram. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en 

utmaning att klara detta inom ett nytt insamlingssystem. 

Miljö 

Källsorteringsgraden bör öka ytterligare och liksom mängden material som 

nyttiggörs. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ombudet för Rambo 

Ekonomienheten 

 

Ulrika Gellerstedt  

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef 

 

 

 

 

Kommunchef 

 

 
Mats Tillander  

Sektorchef Samhällsbyggnad  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 40 Dnr KS 2015-359 

 

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB (DILAB) 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av underskott.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

▪ Föreslår och väljer de av fullmäktige utsedda ledamöter och ersättare till  

 styrelsen för ny mandatperiod. 

▪ Föreslår och beslutar om arvode för styrelsen och ordförande. 

▪ Till bolaget överlämna av kommunfullmäktige antagen Handlingsplan  

 Miljömål.  

▪ Ombudet ska påtala att Munkedals kommun önskar försälja sin del i DILAB så 

fort som möjligt. 

 

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 

Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att 

ske till Kommunstyrelsens möte 15/3. Årets resultat landar på ett underskott om 

-58 tkr.   

 

Under 2016 har kommunfullmäktige godkänt DILABs begäran om en tillbyggnad 

på 7-8000 m2 lagerbyggnad. Nya hyresavtal kommer att upprättas i samband 

med att utbyggnaden påbörjas våren 2017. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för DILAB 2016. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 48. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av underskott.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

▪ Föreslår och väljer de av fullmäktige utsedda ledamöter och ersättare till  

 styrelsen för ny mandatperiod. 

▪ Föreslår och beslutar om arvode för styrelsen och ordförande. 

▪ Till bolaget överlämna av kommunfullmäktige antagen Handlingsplan  

 Miljömål.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts § 40 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i (S), (C), (MP), (V), (M), (L) och (SD) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Ledamöterna i (M), (L) och (SD) yrkar på följande tilläggsyrkande: Ombudet ska 

påtala att Munkedals kommun önskar försälja sin del i DILAB så fort som möjligt. 

 

Ledamoten för (KD) yrkar att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet då den inte 

åtgärdat upparbetad förlust. Vidare att styrelsen åläggs att omgående försöka 

finna en eller flera köpare av Munkedals kommuns ägarandel i DILAB.  

 

Ordföranden ställer fråga på arbetsutskottets förslag och KD:s yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Ordföranden ställer sedan fråga på tilläggsyrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutat anta detsamma. 

 

Reservation 

Rolf Jacobsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

Exp till: 

Ombudet för DILAB 

Ekonomienheten 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

§ 49 Dnr KS 2015-359 

 

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB (DILAB) 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av underskott.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.  

▪ Föreslår och väljer de av fullmäktige utsedda ledamöter och ersättare till  

 styrelsen för ny mandatperiod. 

▪ Föreslår och beslutar om arvode för styrelsen och ordförande. 

▪ Till bolaget överlämna av kommunfullmäktige antagen Handlingsplan  

 Miljömål.  

 

Sammanfattning 

Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. 

Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att 

ske till Kommunstyrelsens möte 15/3. Årets resultat landar på ett underskott om 

-58 tkr.   

 

Under 2016 har kommunfullmäktige godkänt DILABs begäran om en tillbyggnad 

på 7-8000 m2 lagerbyggnad. Nya hyresavtal kommer att upprättas i samband 

med att utbyggnaden påbörjas våren 2017. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för DILAB 2016. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Åsa Karlsson (S), Maria Sundell (S) och Karl-Anders Andersson (C) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag. 
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  2017-02-20 Dnr: 2015-359 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  

 Godkänner föreslagen disposition av underskott  

 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

 Föreslår och väljer de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för 

ny mandatperiod. 

 Föreslår och beslutar om arvode för styrelsen och ordförande 

 Till bolaget överlämna av Kommunfullmäktige antagen Handlingsplan Miljömål  

 

Sammanfattning 
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är 

ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till 

Kommunstyrelsens möte 15/3.  

 

Årets resultat landar på ett underskott om -58 tkr.   

 

Under 2016 har KF godkänt DILABs begäran om en tillbyggnad på 7-8000 m2 

lagerbyggnad. Nya hyresavtal kommer att upprättas i samband med att 

utbyggnaden påbörjas våren 2017. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 

Ekonomi 

Årliga negativa resultat urholkar det egna kapitalet. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud  

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Mats Tillander  

Samhällsbyggnadschef  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 41 Dnr KS 2015-359 

 

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB                               
org nr 556901-9648 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av resultat. 

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

▪ Godkänner ansvarsfrihet för VD. 

▪ Överlämnar miljöpolicy och miljömål. 

▪ Påpekar att den tillfälliga höjningen av taxan bör återställas inför 2018. 

 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av 

styrelsen 2017-02-14. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna. 

Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen 

för 2016 visar på ett överuttag motsvarande 5 022 tkr. Sedan tidigare år finns 

ett underuttag gentemot abonnenterna. Detta regleras nu och kvarvarande 

överuttag avsätts i VA-fond. Befarade kostnader avseende försäkringsärende 

från 2014 är avslutat och förbättrar resultatet med 3,2 mnkr. Detta tillsammans 

med generellt låga kostnader samt ökade intäkter både brukningsavgifter och 

hantering av slam har medfört årets överuttag. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster 

som har anknytning till denna verksamhet. 

 

Drift 

Resultatet för året uppgick till 5 mnkr vilket innebär ett överuttag av 

abonnenterna. Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att 

över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Sedan tidigare år finns ett 

ackumulerat underuttag på 2,1 mnkr detta regleras nu i sin helhet. Kvarvarande 

överuttag avsätt i VA-fond. Intäkterna ökar med 1,5 mnkr. Förändringen av 

intäkterna mellan åren beror på en ökning av avgifterna med 6,8 % samt ökad 

förbrukning av vatten. Kostnaderna minskar jämfört med 2015. Detta beror i 

huvudsak på att det pågående ärendet om befarade kostnader för vattenskador 

från 2014 nu är klart. Denna post minskar verksamhetens kostnader med 3,2 

mnkr. I övrigt minskas köp av tjänst från Västvatten samt lägre elkostnader. 

 

VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. 

Detta framgår dock inte av årsredovisningen.  

 

Investering 

Investeringsutgifterna för året uppgår till 5,5 mnkr. Största investeringen 

genomfördes på Foss-Vaktelvägen. Relativt låg investeringsnivå under året.  

 

 

73

asteds001
Rektangel



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts. § 41 

 

Intern kontroll 

Granskningar har genomförts inom fem områden. Ett mindre antal brister har 

upptäckts dessa kommer att rättas till. 

 

Viktiga händelser  

Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på 

drift och planerat underhåll. Brunnar på Kärnsjöns vattentäkt är renspolade. 

Arbete med vattenskyddsområden har fortsatt, ny ventilation på Torreby ARV 

mm. VA-lösning för Tungenäset har varit pågående under året. 

Kommunfullmäktige beslutade om överföringsledning och Munkedal Vatten har 

fått i uppdrag att se över finansiering. Beslut har fattats om att utöka antalet 

kommuner som är delägare i Västvatten med Sotenäs kommun. 

 

Utmaningar framåt 

Fortsatt arbete med överföringsledning till Tungenäset.  

 

Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta 

finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt. På längre sikt måste 

vattenresursfrågan utredas i ett större sammanhang. Det gäller även behovet av 

reservvatten.  

 

Väsentligt är även framtida slamhantering som är viktig av flera perspektiv; 

miljö såväl som hur det kan komma att påverka framtida taxor.  

 

En förändring av taxesystemet utreds av Munkedal Vatten och kommer att 

presenteras för kommunen våren 2017. 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-28. 

Årsredovisning för Munkedal Vatten 2016. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 50 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av resultat. 

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

▪ Godkänner ansvarsfrihet för VD. 

▪ Överlämnar miljöpolicy och miljömål. 

▪ Påpekar att den tillfälliga höjningen av taxan bör återställas inför 2018. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i (S), (C), (MP) och (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Exp till: 

Ombudet för Munkedal vatten AB 

Ekonomienheten  
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  2017-03-12 Dnr: 2015-359 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB                                           

org nr 556901-9648 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Godkänner Resultat- och balansräkning  

• Godkänner föreslagen disposition av resultat 

• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  

• Godkänner ansvarsfrihet för VD 

• Överlämnar miljöpolicy och miljömål 

• Påpekar att den tillfälliga höjningen av taxan bör återställas inför 2018 

Sammanfattning 

Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av 

styrelsen 2017-02-14. Handlingen kompletteras nu med revisionsberättelsen. 

Revisionen tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Redovisningen för 2016 visar på ett överuttag motsvarande 5 022 tkr. Sedan tidigare 

år finns ett underuttag gentemot abonnenterna. Detta regleras nu och kvarvarande 

överuttag avsätts i VA-fond. Befarade kostnader avseende försäkringsärende från 

2014 är avslutat och förbättrar resultatet med 3,2 mnkr. Detta tillsammans med 

generellt låga kostnader samt ökade intäkter både brukningsavgifter och hantering 

av slam har medfört årets överuttag. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som 

har anknytning till denna verksamhet. 

 

Resultat 

Drift 

Resultatet för året uppgick till 5 mnkr vilket innebär ett överuttag av abonnenterna. 

Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att över/underuttag 

redovisas som en skuld/fordran. Sedan tidigare år finns ett ackumulerat underuttag 

på 2,1 mnkr detta regleras nu i sin helhet. Kvarvarande överuttag avsätt i VA-fond. 

 

Intäkterna ökar med 1,5 mnkr. Förändringen av intäkterna mellan åren beror på en 

ökning av avgifterna med 6,8 % samt ökad förbrukning av vatten. Kostnaderna 

minskar jämfört med 2015. Detta beror i huvudsak på att det pågående ärendet om 

befarade kostnader för vattenskador från 2014 nu är klart. Denna post minskar 

verksamhetens kostnader med 3,2 mnkr. I övrigt minskas köp av tjänst från 

Västvatten samt lägre elkostnader. 
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VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. Detta 

framgår dock inte av årsredovisningen.  

Investering 

Investeringsutgifterna för året uppgår till 5,5 mnkr. Största investeringen 

genomfördes på Foss-Vaktelvägen. Relativt låg investeringsnivå under året.  

 

Intern kontroll 

Granskningar har genomförts inom fem områden. Ett mindre antal brister har 

upptäckts dessa kommer att rättas till. 

 

Viktiga händelser  

Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på drift 

och planerat underhåll. Brunnar på Kärnsjöns vattentäkt är renspolade. Arbete med 

vattenskyddsområden har fortsatt, ny ventilation på Torreby ARV mm. VA-lösning för 

Tungenäset har varit pågående under året. Kommunfullmäktige beslutade om 

överföringsledning och Munkedal Vatten har fått i uppdrag att se över finansiering. 

Beslut har fattats om att utöka antalet kommuner som är delägare i Västvatten med 

Sotenäs kommun. 

 

Utmaningar framåt 

Fortsatt arbete med överföringsledning till Tungenäset.  

 

Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta 

finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt. På längre sikt måste 

vattenresursfrågan utredas i ett större sammanhang. Det gäller även behovet av 

reservvatten.  

 

Väsentligt är även framtida slamhantering som är viktig av flera perspektiv; miljö 

såväl som hur det kan komma att påverka framtida taxor.  

 

En förändring av taxesystemet utreds av Munkedal Vatten och kommer att 

presenteras för kommunen våren 2017. 

 

Måluppfyllelse 

Återrapport har skett, måluppfyllelsen bedöms som god. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Taxehöjningar har skett inför 2016. Kommande stora investering av 

överföringsledning kommer också att påverka taxan samt kommunens ekonomi.  

Viktigt att den tillfälliga höjningen av va-taxan blir tillfällig. 

Inga ytterligare konsekvenser 

      

 

 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Mats Tillander  

Samhällsbyggnadschef  
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Beslutet expedieras till: 

Kommunens ombud 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(31) 

Sammanträdesdatum 

2017-03-15 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 42 Dnr KS 2015-365 

 

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo)  
org nr 556434-5089 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av resultat.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter. 

▪ Godkänner ansvarsfrihet för VD. 

▪ Uppmanar Munkbo att genomföra tidigare begärd tillgänglighetsinventering  

 och återkomma med rapport till kommunen under 2017. 

 

Sammanfattning 

Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu 

inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till 

Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt 

resultat efter finansiella poster på -2,3 mnkr (efter skatt -2,4 mnkr). Resultatet 

har påverkats av justering av avskrivningar samt högre driftskostnader.  

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkbo ABs föremål för sin verksamhet är att inom Munkedals kommun äga, 

förvalta, förädla, bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål 

och därtill hörande kollektiva anordningar. Detta gäller även lokaler i de fall 

lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal 

verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den 

övriga verksamheten. 

 

Drift 

Resultatet efter skatt uppgår till -2,4 mnkr. Intäkterna ökar marginellt. Det som 

påverkar årets resultat är ökade driftskostnader avseende dels justering av 

avskrivningar och dels ökade driftskostnader. Kostnader för räntenettot ökar 

med 0,3 mnkr pga ökat fastighetslån.  

 

Soliditeten minskas och uppgår för året till 6,2 % (9,6 %). Minskad soliditet 

beror på nyupplåning under året med 70 mnkr. Kommunen har sedan tidigare 

ingått borgen för bolaget för motsvarande 175 mnkr. Bolaget har erhållit utökad 

borgen med ca 100 mnkr detta för stamrenovering. Bolaget aviserar nu att 

stamrenovering kommer att uppgå till 130 mnkr.  

 

Fastighetsunderhåll är genomfört för 4,6 mnkr (128 kr/m2). En minskning med 

0,2 mnkr från föregående år.  

 

Antalet bostäder/lokaler är oförändrade. Under året har omsättningen av 

lägenheter minskat och uppgår till 17 % jämfört med 22 %.  

 

Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr som 

kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet 

(totalt aktieägartillskott 79,1 mnkr). Någon återbetalning är inte påbörjad. 
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Sammanträdesdatum 

2017-03-15 

 

 

 
 

 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Forts. § 42 

 

Investering 

Investeringsutgifterna för året uppgår till 29 mnkr avser stamrenovering på 

område Jonsäng. Finansiering sker med nyupplåning. 

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

Viktiga händelser  

Rotrenovering på Jonsängsområdet påbörjades under året. Totalt omfattas 160 

lägenheter. Under året har bolaget bytt VD. I samband med det flyttades 

administration samt fastighetsskötsel över till kommunens regi som ett led i att 

öka koncernsamordningen. Förslag från styrelsen om att avyttra fastigheter 

godkändes inte av kommunfullmäktige. 

 

Utmaningar framåt 

I de pågående hyresförhandlingarna för 2017 har begärts medling eftersom 

parterna stod långt ifrån varandra. Fortsatt samordning av administration och 

fastighetsskötsel. Bolaget har i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

nybyggnation samt utreda gemensamt kösystem för hyreslägenheter i Munkedal. 

 

Bolaget har sedan tidigare fått i uppdrag att genomföra 

tillgänglighetsinventering. Någon rapport har än ej inkommit. Munkbo uppmanas 

att genomföra denna under 2017 och återkomma med rapport till kommunen. 

 

Måluppfyllelse 

Inget rapporterat 

 

Beredning 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-20. 

Årsredovisning för Munkbo 2016. 

Arbetsutskottets protokoll 2017-02-28, § 51. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet 

 

▪ Godkänner Resultat- och balansräkning.  

▪ Godkänner föreslagen disposition av resultat.  

▪ Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter. 

▪ Godkänner ansvarsfrihet för VD. 

▪ Uppmanar Munkbo att genomföra tidigare begärd tillgänglighetsinventering  

 och återkomma med rapport till kommunen under 2017. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Ledamöterna i (S), (C), (MP) och (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 

Exp till: 

Ombudet för MUNKBO AB 

Ekonomienheten  
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  2017-03-12 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Ekonomichef 

 

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) 

org nr 556434-5089 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

• Godkänner Resultat- och balansräkning  

• Godkänner föreslagen disposition av resultat  

• Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

• Godkänner ansvarsfrihet för VD 

• Uppmanar Munkbo att genomföra tidigare begärd tillgänglighetsinventering 

och återkomma med rapport till kommunen under 2017 

Sammanfattning 

Sammanfattning 

Munkbo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2016 visar på ett 

negativt resultat efter finansiella poster på -2,3 mnkr (efter skatt -2,4 mnkr). 

Resultatet har påverkats av justering av avskrivningar samt högre driftskostnader. 

Handlingen kompletteras nu med revisionsberättelse. Handlingen kompletteras nu 

med revisionsberättelsen. Revisionen tillstyrker att bolagsstämman disponerar 

vinsten enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Kort beskrivning av verksamheten 

Munkbo ABs föremål för sin verksamhet är att inom Munkedals kommun äga, 

förvalta, förädla, bebygga, förvärva och försälja fastigheter för bostadsändamål och 

därtill hörande kollektiva anordningar. Detta gäller även lokaler i de fall lokalerna 

utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är 

kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

 

Resultat 

Drift 

Resultatet efter skatt uppgår till -2,4 mnkr. Intäkterna ökar marginellt. Det som 

påverkar årets resultat är ökade driftskostnader avseende dels justering av 

avskrivningar och dels ökade driftskostnader.  

 

Kostnader för räntenettot ökar med 0,3 mnkr pga ökat fastighetslån.  

 

Soliditeten minskas och uppgår för året till 6,2 % (9,6 %). Minskad soliditet beror på 

nyupplåning under året med 70 mnkr. Kommunen har sedan tidigare ingått borgen 

för bolaget för motsvarande 175 mnkr. Bolaget har erhållit utökad borgen med ca 

100 mnkr detta för stamrenovering. Bolaget aviserar nu att stamrenovering kommer 

att uppgå till 130 mnkr.  
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Fastighetsunderhåll är genomfört för 4,6 mnkr (128 kr/m2). En minskning med 0,2 

mnkr från föregående år.  

 

Antalet bostäder/lokaler är oförändrade. Under året har omsättningen av lägenheter 

minskat och uppgår till 17 % jämfört med 22 %.  

 

Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr som kommunen 

ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet (totalt 

aktieägartillskott 79,1 mnkr). Någon återbetalning är inte påbörjad. 

 

Investering 

Investeringsutgifterna för året uppgår till 29 mnkr avser stamrenovering på område 

Jonsäng. Finansiering sker med nyupplåning. 

 

Intern kontroll 

Inget rapporterat. 

 

Viktiga händelser  

Rotrenovering på Jonsängsområdet påbörjades under året. Totalt omfattas 160 

lägenheter. Under året har bolaget bytt VD. I samband med det flyttades 

administration samt fastighetsskötsel över till kommunens regi som ett led i att öka 

koncernsamordningen. Förslag från styrelsen om att avyttra fastigheter godkändes 

inte av kommunfullmäktige. 

 

Utmaningar framåt 

I de pågående hyresförhandlingarna för 2017 har begärts medling eftersom parterna 

stod långt ifrån varandra. Fortsatt samordning av administration och 

fastighetsskötsel. Bolaget har i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

nybyggnation samt utreda gemensamt kösystem för hyreslägenheter i Munkedal. 

 

Bolaget har sedan tidigare fått i uppdrag att genomföra tillgänglighetsinventering. 

Någon rapport har än ej inkommit. Munkbo uppmanas att genomföra denna under 

2017 och återkomma med rapport till kommunen. 

 

Måluppfyllelse 

Inget rapporterat 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Bolagets låneskuld fortsätter att öka, bolaget bör påbörja amortering av lån samt 

avbetalning av villkorat aktieägartillskott. 

Folkhälsa 

Bolaget har till uppgift att jämna ut för sociala skillnader dvs möjliggöra för ökad 

grad av eget boende. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

     

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 
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Beslutet expedieras till: 

Ombud för Munkbo AB 

  

114

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGES 
VALBERDENING 

2017-03-20 

   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
§ 3   Dnr: KS 2014-521 

 
 
Val till kommunala förtroende uppdrag - Fyllnadsval 

 
Valberedningens förslag till beslut 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att befria Clarence Holgersson (KD) från sitt 

politiska uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja Olle 
Olsson (KD) som ersättare i kommunstyrelsen. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att begära ny sammanräkning från Länsstyrel-

sen. 
 

 
Sammanfattning 
Clarence Holgersson (KD)) har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Han vill också bli befriad från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäk-
tige. 
 
Valberedningens behandling 
 
Malin Östman yrkar att som ersättare i kommunstyrelsen väljs Olle Ollson (KD). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136

asteds001
Rektangel



137


	1. Anmälan medborgarförslag
	2. Arvode f ledamöter och ersättare i kommunala bolag
	3. Borgensåtagande Riksbyggens kooperativa hyresgästföreningar Sörbygården och Dinglegåren
	4: Kompletterande renhållningstaxa för Munkedals kommun
	5. Taxa för myndighetsutövning - räddningstjänstförbundet
	6. Ombudsinstruktion -RAMBO
	7. Ombudsinstruktion - DILAB
	8. Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB
	9. Ombudsinstruktion Munkbo AB
	10. Fyllnadsval



