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ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Åsa Karlsson 0524-12107 1. Håkan Bergqvist 070-513 19 37
Rolf Berg 070-623 11 11 2. Inger Orsbeck 0524-12170
Maria Sundell 0524-10811 3. Olle Strömberg 0524-71530
Said Lundin 0524-40868 4. Regina Johansson 073-903 65 88
Caritha Jacobsson 0524-22094 5. Yvonne Martinsson 0524-71122
Anna Norrgran 076-015 96 61 6. Åke Dahlbom 070-511 55 48
Jenny Jansson 0524-13303
Per-Arne Brink 0524-12435
Liza Kettil 0524-24110
Leif Högberg 070-176 71 99
Pia Hässlebräcke 0524-30058

CENTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Christer Nilsson 0524-32002 1. Lars Hansson 0524-40231
Lars-Göran Sunesson 0524-81171 2. Barbro Gusavsson 0524-10606
Helena Hansson 0524-41011 3. Leif Svensson 0524-50376
Karl-Anders Andersson 070-535 04 37
Birgitta Karlsson 070-282 56 57
Carina Thorstensson 070-391 16 17

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Hans-Joachim Isenheim 0524-13674 1. Hervor Brandt 0524-40038

2. Nina Isenheim 0524-13674

MODERATA SAMLINGSPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Ann-Sofie Alm 072-212 31 78 1. Malin Corner 073-360 56 66
Malin Östman 0524-21900 2. Alf Sifversson 0524-50530
Jan Hognert 0524-23480 3. Christer Börjesson 0524-81001
Bo Ericson 073-539 21 26
Markus Frostborn 070-642 09 22
Camilla Espenkrona 0524-21799



SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Heikki Klaavuniemi 073-140 00 23 1. -
Matheus Enholm 070-751 45 80 2. - 
Per Nilsen 073-049 85 41
Tony Hansson 072-565 25 24
Christoffer Wallin 070-938 63 91

VÄNSTERPARTIET

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Tiina Hemberg 076-340 16 16 1. Agneta Andrén 0524-24204
Ove Göransson 0524-71170 2. Kasper Gustafsson 0524-32060

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Nina Andersson 0524-31076 1. Inger Holgersson 0524-23136
Clarence Holgersson 072-325 05 30 2. Olle Olsson 070-641 17 07

LIBERALERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Karin Blomstrand 070-565 00 58 1. Björn Jacobsson 0524-71113

2. Anna Höglind 0524-42236



 

 

 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(1) 
  

  

 

Ärende Sida

1.  Anmälan av nya motioner 6 
 

2.  Svar på medborgarförslag om skatepark i Örekilsparken 
Dnr: KS 2014-69 

9 

3.  Munkedal Vatten AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner 
Dnr: KS 2016-63 

20 

4.  Munkedals bostäder AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner 
Dnr: KS 2015-365 

56 

5.  Rambo AB bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner 
Dnr: KS 2016-61 

62 

6.  Dilab bokslut 2015 samt utfärdande av ombudsinstruktioner 
Dnr: KS 2016-62 

79 

7.  Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att tillmötesgå behovet av 
seniorboende samt sociala mötesplatser i Dingle och Hällevadsholm 
Dnr: KS 2013-285 

93 

8.  Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för framtida 
personalrekrytering inom kommunal verksamhet 
Dnr: KS 2013-284 

98 

9.  Svar på motion från Ove Göransson (V) om återbetalning av AFA-pengarna 
Dnr: KS 2015-176 

105 

10.  Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om anhörigstödet Gapet 
Dnr: KS 2013-411 

112 

11.  Reglemente för Folkhälsopolitiska rådet 
Dnr: KS 2016-16 

121 

Tid: Torsdag 23 mars 2016 kl. 17.00 
 

Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum 
 

Justering (förslag) Tisdagen den 29 mars kl. 08.00 

Föregående 
justeringspersoner: 

Karl-Anders Andersson (C) och Karin Blomstrand (L) 

 
Ordförande: 

 
Christer Nilsson (C) 

 
Sekreterare: 

 
Linda Ökvist och Aya Norvell 
 
 

Innan sammanträdet öppnas besöker Dinglegymnasiet AB kommunfullmäktige för att informera 
om sina planer för framtiden. 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 



 
 
 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

2(2) 
  

  
 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ärende Sida

12.  Utbetalning av partistöd 2016 
Dnr: KS 2016-54 

132 

 

 
  



6



7



8



9

linand001
Rektangel



10



sida 1 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 

  
 2016-01-19 Dnr: KS 2014-69
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson, enhetschef

Medborgarförslag skatepark i Örekilsparken 
Isac Siverstam föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark anläggs i 
Örekilsparken. Parken anses som en lämplig plats eftersom det finns lediga ytor och 
ligger så att aktivitet i parken inte stör. Ungdomarna har medverkat i studiecirklar 
för att studera anläggningar etc. Ungdomarna är beredda att medverka ekonomiskt 
vid anläggandet. 
 
Örekilsparken skulle ”må bra” av aktiviteter och anläggningar som gör att fler 
personer vistas i parken. Boulebana, minigolf, motionsanläggning och lekplats är 
verksamheter som fungerar bra i parken. 
 
En färdig anläggning enligt ungdomarnas önskemål omfattar ca 5-600 m2 m mark 
med ett antal olika åkattraktioner tillverkade i betong. Kostnaden bedöms uppgå till 
ca 2-3 milj kr.  
 
Sedan medborgarförslaget har skateboardramper och andra anläggningar uppförts i 
Örekilsparken. Ytterligare insatser, för skateboardaktiviteter, är inte planerade. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Investeringsmedel krävs och anläggningen medför driftskostnader 

2. Miljö 
Kan göra Örekilsparken till en mer aktiv plats 

3. Folkhälsa 
Kan bidra positivt genom social samvaro och delaktighet 
  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.  
       
     

 

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

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Sektor samhällsbyggnad  
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 2016-02-20 Dnr: 2016-63
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB 
Sammanfattning 
Munkedal Vatten AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Handlingen är 
ännu inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till 
Kommunstyrelsens möte 9/3. Redovisningen för 2015 visar på ett överuttag 
motsvarande 92 tkr. Sedan tidigare år finns ett underuttag gentemot 
abonnenterna, detta minskas nu och uppgår vid årsskiftet till 2,1 mnkr. 
Underuttaget hör i huvudsak ihop med kostnader för översvämningarna under 
2014. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet 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 92 tkr 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 2,2 mnkr detta minskas nu. Intäkterna minskas med 3,0 mnkr. Förändringen av 
intäkterna mellan åren beror på underuttaget av avgifter i samband med 
översvämningen aug 2014. Även kostnaderna minskar jämfört med 2014. 
Föregående års resultat belastades med 3,5 mnkr som en avsättning för ytterligare 
kostnader i samband med vattenskador 2014. Detta är största orsaken till att 
kostnaderna för året minskar. I övrigt ökar köp av tjänst från Västvatten samt 
kostnader för el ökar med 25 % respektive 7 %.  
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 6,7 mnkr. Största investeringen 
genomfördes på Västergård med utbyggnad av va till knappt fastigheter. I övrigt 
var investeringsnivån relativt låg under året.  
 
Intern kontroll 
Granskningar har genomförts inom fyra områden. Ett mindre antal brister har 
upptäckts. Dessa kommer att rättas till. 
 
Viktiga händelser  
Under året har arbete lagts på utredningar efter översvämningar 2014. Utöver det 
kan nämnas pågående arbete med framtagande av plan för nödvatten och ny 
taxekonstruktion dessa beräknas vara klara under 2016.  
 
På uppdrag av kommunen har en VA-utredning avseende Tungenäset genomförts. 
Arbetet med att ta fram förslag på skyddsområden och –föreskrifter pågår. Ett nytt 
förslag till taxekonstruktion kommer att presenteras under 2016. 
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Utmaningar framåt 
De närmsta årens investeringsvolym kan komma att bli väldigt hög, bla med tanke 
på utbyggnader på Tungenäset, till Gläborg m fl aktuella områden. Detta kommer 
att ställa höga krav på att finansieringen av dessa utbyggnader löses. 
 
Översvämningar på grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal 
hösten 2014. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora 
flöden. 
 
Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. Därför 
behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens grundvattentäkter. 
 
Ökat investeringsbehov i befintligt nät kommer att bli aktuellt. 
  
Ränteläget nu är gynnsamt för ökad investeringstakt (höjning av lån med 
motsvarande). Då skuldsättningen är hög kommer en höjning av ränteläget att 
påverka framtida kostnader och därmed brukningstaxan. En höjning av räntan med 
1 % innebär 0,8 mnkr i ökade räntekostnader på helår.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av överskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Ombudet 
Ekonomikontoret 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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 2016-02-22 Dnr: 2015-365
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB 
(Munkbo AB) 
Sammanfattning 
Munkbo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu 
inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till 
Kommunstyrelsens möte 9/3. Redovisningen för 2015 visar på ett positivt resultat 
efter finansiella poster på +3,3 mnkr (efter skatt +1,9 mnkr). Återföring av 
nedskrivning av byggnader har påverkat resultatet positivt. 
 
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 samt även med 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 +1,9 mnkr. Intäkterna ökar med 2,6 mnkr 
framförallt tack vare en ökning av antalet lägenheter (32). Det som framförallt 
påverkar resultatet är en återföring av nedskrivningar av fastigheter. Kostnader för 
räntor ökar med 0,6 mnkr pga ökat fastighetslån. 
 
Soliditeten fortsätter att förbättras något och uppgår för året till 9,6 %.  
 
Kommunen har sedan tidigare ingått borgen för bolaget för motsvarande 175 mnkr. 
Bolaget beviljades en ökning av borgen med 50 mnkr i juni 2013 då för 
nybyggnation av fastigheten Foss 2:68. Av dessa 50 mnkr har 45 mnkr utnyttjats. 
Bolaget har under året erhållit ytterligare utökad borgen med ca 100 mnkr detta för 
en planerad stamrenovering under 2016. 
 
Bolaget har också ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 73 mnkr som 
kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet. 
  
Utdelning 
Munkbo AB har, med hänvisning till resultatet möjlighet att lämna utdelning till 
ägaren. 
 
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Inflyttning i nytt flerbostadshus med 32 lägenheter. 
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Utmaningar framåt 
Munkbo AB ska bidra till att kommunens bostadspolitiska mål (fler lägenheter) 
uppfylls.  
Rambo AB kommer under året att presentera förslag på fastighetsnära hämtning av 
avfall och återvinningsbara fraktioner. Hur ska detta genomföras i flerbostadshus?  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av överskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
 Beslutar om att utdelningen till ägaren ska vara 500 tkr 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Ombudet 
Ekonomikontoret 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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 2016-02-22 Dnr: 2016-62
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i 
Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB) 
Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med en preliminär årsredovisning. Handlingen är ännu inte 
undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens 
möte 9/3. Redovisningen för 2015 visar på ett positivt resultat efter finansiella 
poster på +7,3 mnkr (efter skatt +4,8 mnkr). Avyttring av delar av 
transportverksamheten samt ökade intäkter för inkommande avfall har påverkat 
resultatet positivt. 
 
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 +4,8 mnkr. Intäkterna ökar med 6,0 mnkr 
framförallt tack vare ökning av inkommande avfall. På kostnadssidan sker en 
marginell minskning (0,2 mnkr). Som enskild post minskar personalkostnaderna 
väsentligt (-1,7 mnkr). Antalet anställda har minskat med fyra personer, till 66.  
 
Skatt på årets resultat uppgår till 1,5 mnkr. Soliditeten fortsätter att förbättras och 
uppgår nu till 58 %. Trots hög investeringsvolym uppgår saldot på kassa och bank 
till 36,9 mnkr. 
 
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till 
aktieägarna. För Munkedals del innebär det 0,05 mnkr. 
 
Investering 
Investeringsutgifterna för året uppgår till 17 mnkr. Största investeringen avser 
återvinnings- och sorteringsanläggningar. Finansiering sker med egna medel.  
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Beslut om nytt insamlingssystem i Lysekil samt avyttring av delar av 
transportverksamheten. 
 
Utmaningar framåt 
Nytt insamlingssystem i Munkedal. Förslag kommer att lämnas under 2016.  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av överskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
 Godkänner förslag till utdelning 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Ombudet 
Ekonomikontoret 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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 2016-02-20 Dnr: 2016-62
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB 
Sammanfattning 
Dilab AB har inkommit till Munkedals kommun med en årsredovisning samt 
revisionsrapport. Redovisningen för 2015 visar på -84 tkr. Underskottet beror på 
det avtal som tecknades under byggprocessen och avsåg kostnader för extra 
pålning. Dessa tillkommande kostnader täcks inte av hyresavtal. Revisorn föreslår 
ansvarsfrihet. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Dilab AB har verksamheten lokaliserad till Dingle och hyr ut lokaler till 
lagerverksamhet. Bolaget ägs till 51% av Munkedals kommun och till 49% av New 
Wave Group AB. 
 
Resultat 
Resultatet för året förbättras jämfört med 2014 och landar på ett underskott på -84 
tkr. Förbättringen beror i huvudsak på det förmånliga ränteläget. Kostnaderna för 
lånen sjunker med 181 tkr. I övrigt ligger kostnaderna på samma nivå som för 
2014. Däremot så sjunker intäkterna med 181 tkr eftersom räntekostnaderna 
sjönk. 
 
Bolaget har under året amorterat 950 tkr för ett kortfristigt banklån.   
 
Företagets soliditet uppgår till 32 %. 
 
Viktiga händelser  
Ansvaret för underhåll och skötsel åvilar hyresgästen enligt avtal. 
 
I ägaridén samt enligt domstolsutslag ska aktierna i Dilab avyttras. Detta har inte 
genomförts under 2015.  

 
Utmaningar framåt 
Hyresgästen är trångbodd och har annonserat ett ökat behov av nya lagerytor. En 
utredning pågår för att bedöma behov, möjligheter att genomföra en utbyggnad 
samt kostnader för detta. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning  
 Godkänner föreslagen disposition av överskott  
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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Org nr: 556594-6570

DINGLE INDUSTRILOKALER AB

ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 -- 2015-12-31

Redovisningen omfattar
Sida:

- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4-5
- Kassaflödesanalys 6
- Tilläggsupplysningar 7-10
- Underskrifter 11
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Dingle Industrilokaler AB avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Dingle Industrilokaler  AB ägs till 51% av Munkedals Kommun, org nr 212000-1330, med säte i 
Munkedal och till 49% av New Wave Group AB, org nr 556350-0916, med säte i Göteborg.

Verksamhet

Bolaget äger, förvaltar samt hyr ut industrilokaler.

Resultat och ställning
KKR not 1 2015 2014 2013 2012 2011
Nettomsättning 1 709 1 889 1 991 2 926 2 223
Resultat efter finansiella poster -84 -141 -189 -210 -244 
Soliditet 32,26% 31,81% 30,82% 29,69% 29,39%

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

KKR

Ansamlad förlust -1 981 
Årets resultat -84 
Summa -2 065 

disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -2 065 
Summa -2 065 

Beträffande bolagets verksamhet i övrigt hänvisas till bifogad
resultat- och balansräkning, noter samt tillhörande tilläggsupplysningar.
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

RESULTATRÄKNING Not 2015-01-01- 2014-01-01-
1 2015-12-31 2014-12-31

KKR KKR

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 709 1 889
Övriga rörelseintäkter 0 0
Summa rörelsens intäkter 1 709 1 889

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader -207 -205 
Övriga externa kostnader 2 -22 -42 
Personalkostnader 3 -20 -20 
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 4 -1 363 -1 363 
Summa rörelsens kostnader -1 612 -1 630 

Rörelseresultat 97 259

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 5 -181 -400 
Resultat efter finansiella poster -84 -141 

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt -84 -141 

Skatt på årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT -84 -141 
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

BALANSRÄKNING Not 2015-12-31 2014-12-31
1 KKR KKR

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 45 191 46 554
Summa anläggningstillgångar 45 191 46 554

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos närstående bolag 6 156 159
Övriga fordringar 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 23 25
Summa kortfristiga fordringar 179 184

Kassa och bank 771 313

Summa omsättningstillgångar 950 497

SUMMA TILLGÅNGAR 46 141 47 051
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

BALANSRÄKNING Not 2015-12-31 2014-12-31
1 KKR KKR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (169 500 st) 16 950 16 950
Summa 16 950 16 950

Ansamlad förlust
Balanserat resultat -1 981 -1 840 
Årets resultat -84 -141 
Summa ansamlad förlust -2 065 -1 981 

Summa eget kapital 7 14 885 14 969

Långfristiga skulder
Banklån 8 25 650 26 600
Summa långfristiga skulder 25 650 26 600

Kortfristiga skulder 
Banklån 950 950
Skulder till närstående bolag 6 4 278 4 278
Skatteskulder 363 239
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter 15 15
Summa kortfristiga skulder 5 606 5 482

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 141 47 051

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter  
Pantbrev 9 36 000 36 000

Ansvarsförbindelser 0 0
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

KASSAFLÖDESANALYS 2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

KKR KKR

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före avskrivningar 1 460 1 622
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -181 -400 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 279 1 222
före förändringar i rörelsekapital

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning/minskning av kundfordringar och andra 5 54
kortfristiga rörelsefordringar
Ökning av leverantörsskulder och andra 124 -887 
kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 408 389

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av byggnader och mark 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Minskning långfristiga skulder -950 -950 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -950 -950 

Årets kassaflöde 458 -561 

Likvida medel vid årets början 313 874
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 771 313

Sida 6 av 11

87



DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat 
framgår.

Kundfordringar har efter individuell prövning värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs.

Hyresintäkter redovisas i den period upplåtelsen av lokalen avser.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar baseras på
anskaffningsvärde och uppskattad ekonomisk livslängd enligt följande:

Byggnader – Kontorsdelen 4%
                   – Lagerdelen 2%

Markanläggning 5%

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning Samtliga intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bokslutsdispositioner och skatt.

Soliditet Eget kapital, inkl 78% av obeskattade reserver
Totalt kapital
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 2 – ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

KKR KKR

Ernst & Young AB; Revisionsuppdrag 14 15
Övriga externa kostnader 8 27
Summa 22 42

NOT 3 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2015-01-01- 2014-01-01-

Medelantalet anställda 2015-12-31 2014-12-31
Män 1 1
Kvinnor 0 0
Summa antal anställda 1 1

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelseledamöter och verkställande direktör
Löner och andra ersättningar 14 15
Sociala kostnader (varav pensionskostn 0) 5 5
Summa 19 20

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 6 3
Sociala kostnader (varav pensionskostn 0) 0 0
Summa 6 3

Totala lönekostnader
Löner och andra ersättningar 20 18
Sociala kostnader 5 5
Summa 25 23
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 4 – MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLG. 2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

KKR KKR
Byggnader
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 61 812 61 812
Försäljning 0 0
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 61 812 61 812

Ingående ackumulerade avskrivningar -15 850 -14 494 
Försäljning 0 0
Årets avskrivningar -1 355 -1 356 
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 205 -15 850 

Utgående planenligt restvärde, byggnader 44 607 45 962

Mark
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 635 635
Försäljning 0 0
Inköp 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 635 635

Ingående ackumulerade avskrivningar -43 -35 
Årets avskrivningar -8 -8 
Utgående ackumulerade avskrivningar -51 -43 

Utgående planenligt restvärde, mark 584 592

Utgående planenligt restvärde,
byggnader och mark 45 191 46 554

Taxeringsvärden
Byggnader 24 431 24 431
Mark 1 806 1 806

NOT 5 - ÖVRIGA RÄNTEKOSTNADER 2015-01-01- 2014-01-01-
2015-12-31 2014-12-31

KKR KKR

Ränta banklån 150 369
Borgensavgift 30 30
Övriga räntekostnader 1 1
Summa 181 400

NOT 6 – FORDRINGAR OCH SKULDER TILL NÄRSTÅENDE BOLAG

Fordran Skuld Nettoposition
New Wave Mode AB 156 156
New Wave Group AB -4 278 -4 278 

156 -4 278 -4 122 
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DINGLE INDUSTRILOKALER AB Org nr: 556594-6570

NOT 7 - FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktiekapital Reserv- Fritt eget Totalt
fond kapital

Ingående balans 16 950 0 -1 981 14 969

Årets resultat -84 -84 

Belopp vid årets 16 950 0 -2 065 14 885
utgång

NOT 8 - FÖRFALLOTID SKULDER
Inom ett år Mellan ett Senare än 

Skuld per 2015-12-31 till fem år fem år
Banklån 950 000 3 800 000 21 850 000

NOT 9 - STÄLLDA SÄKERHETER 2015-12-31 2014-12-31
KKR KKR

Avseende långfristiga skulder till kreditinstitut:
Pantbrev i fastighet 36 000 36 000

Förfaller till betalning

26 600 000        
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Dingle 2016-

Per-Arne Brink Torsten Jansson Leif Svensson
Ordförande

Lars Jönsson Bo Ericson

Min revisionsberättelse har avgivits 2016-

Bjarne Fredriksson
Auktoriserad revisor
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 2016-02-05 Dnr: KS 2013-285
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef 

Svar på motion från Moderaterna i Munkedals kommun om att 
tillmötesgå behovet av seniorboende samt sociala 
mötesplatser i Dingle och Hällevadsholm 

I en motion föreslår Moderaterna i Munkedals kommun att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över möjligheten att ändra boendeform på Dinglegården och 
Vässjegården från särskilda boende till seniorboende som även ger möjlighet till 
mötesplatser för äldre i sin hembygd.  
 
Förvaltningens yttrande: 
En utredning om framtidens boende för äldre i Munkedals kommun påbörjades som 
en del i välfärdsutredningen redan 2011 och som har resulterat i ett antal beslut 
om åtgärder och satsningar under åren fram till och med nu.  
 
Bland annat beslutade våren 2014 kommunstyrelsen att fortsätta utredningen om 
ett nytt äldrecenter samt utreda möjligheten till ett trygghetsboende i kommunen. 
Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att snabbutreda effekten av att endast ha 
två äldreboenden i kommunen dels genom ett nybygge och dels genom att bygga 
om och till på Allégården och Ekebacken samt ha kvar Sörbygården i Hedekas. 
Utifrån utredningen har kommunstyrelsen 160202 fattat beslut om att påbörja en 
omstrukturering av kommunens äldreboende och planera för ett nytt äldrecenter i 
kommunen.  
 
Förvaltningen delar moderaternas uppfattning om att Dinglegården kan fungera 
som ett bra trygghetsboende med en trevlig mötesplats för äldre. Däremot har det i 
utredningen visat sig vara större svårigheter och förenat med en höga kostnader 
att göra om Vässjegården till ett trygghetsboende. Läget för den typen av boende 
bedöms inte heller vara det lämpligaste med tanke på tillgänglighet.    
 
Ett ytterligare uppdrag förvaltningen har är att i samarbete med 
intresseorganisationer och volontärer skapa fler mötesplatser för äldre i 
kommunen, vilket är ett arbete som pågår.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag 

2. Miljö 
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag  

3. Folkhälsa 
Redovisas i samband med pågående äldreboendeuppdrag 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Facklig samverkan under pågående process 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till redan pågående uppdrag och 
utredningar anses motionen bifallen 

 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
      

Rickard Persson  Håkan Sundberg  
Socialchef Kommunchef  
Sektor Omsorg   
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 2016-02-05 Dnr: KS 2013-284
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Ottosson-Lundström, avdelningschef 
 
 

Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att underlätta för 
framtida personalrekrytering inom kommunal verksamhet 
Nya Moderaterna lade 2013-08-21 fram en motion om att kommunstyrelsen skulle 
se över vilka uppdrag som ska kvarstå i vårt kommunala uppdrag inom vård och 
omsorg. Syftet var att hitta strategier för en långsiktig kompetensförsörjning inom 
vård och omsorgsyrkena. Att särskilja serviceinsatser från vård och 
omsorgsinsatser är en möjlighet att avlasta arbetsbörda av utbildade 
undersköterskor och kan även hjälpa till att höja statusen inom yrket.  

Förvaltningens yttrande: 
 
Organisering och utförande av serviceinsatser i kommunal regi – 
möjligheter och svårigheter 
Att avslå ansökningar om serviceinsatser med hänvisning till att behovet kan 
tillgodoses genom köp av tjänst på offentlig marknad är i dagsläget inte möjligt 
med svensk lag. Vägledande dom (RÅ 2008 ref 38) som fastställer att en kommun 
ej har rätt att avvisa eller avslå ansökan om serviceinsatser med hänvisning till att 
behovet kan tillgodoses på den offentliga marknaden utan att först ha gjort en 
grundlig bedömning av personens ekonomiska situation. Dock har utbudet av 
serviceinsatser förändrats markant sedan domen föll för 8 år sedan och rättsläget 
kan eventuellt komma att förändras i framtiden. Munkedals kommun, tillsammans 
med övriga kommuner i Fyrbodal, följer utvecklingen men gör bedömningen att 
man i dagsläget ej kan utesluta någon av serviceinsatserna ur det kommunala 
uppdraget.  

Munkedals kommun har sett över möjligheten att skapa serviceteam för att utföra 
insatser så som inköp, städ och tvätt för personer i ordinärt boende. Närliggande 
kommuner har provat liknade organisationsmodeller. Det vi kan se från kommuner 
som har liknade förutsättningar som Munkedal är att det är svårt att bedriva 
centralt placerade verksamheter, som ska verka över hela kommunen, på ett 
kostnadseffektivt sätt. Antalet brukare med endast serviceinsatser är få och det är 
långa avstånd emellan dem. Det blir mer kostnadseffektivt att låta undersköterskor, 
som ändå har andra besök i den geografiska närheten, utföra även dessa insatser. 
Samma slutsats har Munkedal dragit från tidigare liknande organisationsformer i 
kommunen, såsom Demensteam, hemrehab och Trygg Hemgång som alla har 
omorganiserats av just detta skäl.  

Det är svårt att på ett bra sätt planera och organisera hemtjänsten om man helt tar 
bort serviceinsatserna. Eftersom behovet av vård och omsorgsinsatser ofta har 
toppar, främst på morgonen och kvällen, så har verksamheten behov av att ha 
många personer på plats under dessa timmar. För att undvika att skapa oattraktiva 
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arbetstider med korta pass har verksamheten behov av att hitta arbetsuppgifter för 
personalen mellan dessa, korta, arbetsintensiva tidpunkter för att undvika tex 
delade turer. Andra kommuner i närområdet har samma erfarenheter och av 
samma anledning har en del valt att avveckla serviceteamen. 

AME utförde tidigare inköp i Munkedals kommun men sade upp detta avtal med 
hemtjänsten vid ingången av 2015. Sedan dess ligger även denna uppgift på 
hemtjänsten. Inom vård och omsorg utreder man just nu olika möjligheter till 
annan organisering av inköp. Ett alternativ är att kompensera butikerna för att få 
dem att sköta utkörningen, något som avtalsmässigt inte är helt enkelt. En dialog 
pågår med SAMHALL och FINSAM för att titta på möjligheterna med sociala företag 
eller köp av tjänst.  

Tvätt är en insats som är tidskrävande för hemtjänsten och där vissa kommuner 
lyckats få en ekonomisk effektivitet genom att sköta tvätt centralt. Oftast 
förutsätter det att kommunen själv har ett fungerande tvätteri vilket kräver stora 
investeringskostnader. Munkedal har haft långt framskridna planer på att bygga 
tvätteri i källaren på Allégården. Det ekonomiska läget har dock medfört att en 
omprioritering gjorts. Vid en framtida nybyggnation kommer frågan lyftas igen och 
bedömas ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Även möjligheten att samverka 
med andra kommuner undersöks.  

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen ekonomisk bedömning  

2. Miljö 
Ingen miljöpåverkan  

3. Folkhälsa 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ingen samverkan  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som ovan 
redovisas 
 
 
 
 
Rickard Persson Håkan Sundberg 
Socialchef Kommunchef 
Sektor omsorg  

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Ann-Sofie Alm (M) 
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 2016-02-08 Dnr: 2015-176
   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Svar på motion från Ove Göransson (V) om vad ska vi 
använda återbetalningarna av AFA-pengar till? 
 
Ove Göransson (V) inkom 2015-05-06 med motion om frågan, ”vad ska vi använda 
återbetalningarna av AFA-pengarna till” samt med följande frågeställningar; 

1. Om man betänker vad återbetalningarna grundar sig på, finner jag det enda 
försvarbara att låta de avtalsslutande parterna disponera de återförda medlen. 

2. Att försäkringarna inte kunnat utnyttjas fullt ut beror på förändringar i 
regelverket kring sjukförsäkringarna. Detta innebär att återbetalningen är ett 
resultat av tidigare avstått löneutrymme för kommunens anställda. 

3. Återbetalningspremierna skall därför användas till saker som fria arbetskläder, 
förtida pension för utslitna anställda och andra personalbefrämjande åtgärder. 

 
 
Svar 
Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning till den som har 
rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan 
och om man omfattas av kollektivavtal. Den 1 juli 2008 reformerades 
sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som beviljats sjukersättning har därefter 
minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna 
för framtida utbetalningar.  
 
Återbetalning av AFA-medel har tillförts kommunens resultat 2012, 2013 och nu för 
2015. Återbetalningen 2015 kommer att bli den sista. Återbetalningarna har 
redovisats som intäkt i resultaträkningen för respektive år, vilket också följer 
gällande rekommendationer.  

År AFA-
återbetalning 
(mnkr) 

Resultat inkl AFA 
(mnkr) 

Resultat i % Resultat exkl  
AFA (mnkr) 

2012 9,6 11,2 2,2 % 1,6 
2013 9,4 10,6 2,1 % 1,2 
2015 4,4 0,2 0,03 % -4,2 

 
1.  Återbetalningarna är återförda till kommunen.  
2.  Löneökningar sker alltid utifrån centrala avtal eller förhandlingar lokalt.  
3.  Fria arbetskläder är under införande se budgetbeslut 2014 och 2016. 

Kommunen har sedan ett antal år arbetat för personalbefrämjande åtgärder 
som ex. möjlighet att träna på arbetstid och tillgång till träningslokal. Tidiga 
insatser vid rehabilitering har och är ett prioriterat område liksom tillgång till 
företagshälsovård. Mer kan naturligtvis göras.  
Vad gäller förtida uttag av pension. I syfte att öka förutsättningarna för äldre 
tillsvidareanställda att arbeta till 65 år eller längre, finns möjlighet till 
arbetstidsförkortning med oförändrad pensionsgrundande lön i 
tjänstepensionen.  

 
 
 

109



sida 2 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Återbetalning av AFA-medel innebär att kommunens egna kapital har förstärkts. 
Utan denna återbetalning 2015 skulle resultatet uppgå till -4,2 mnkr. 

2. Miljö 
Inte aktuellt. 

3. Folkhälsa 
Inte aktuellt. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
    
 
 
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ove Göransson (V) 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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Uppföljning av beviljade utvecklingsmedel från folkhälsopolitiska 
rådet i Munkedals kommun 
 
 
 
WEBBASERAT ANHÖRIGSTÖD MUNKEDALS KOMMUN 
 

Uppföljning år 2. 

 

Sökande organisation: Vård och Omsorg 

Handläggare/kontaktperson: Margot Stelling, Ellinor Johansson 

Adress/e‐post: margot.stelling@munkedal.se, ellinor.johansson@munkedal.se 

Telefon: 0524‐183 40, 0524‐181 95 

Beviljat belopp: Ansökt belopp (maximalt 50 % av den totala kostnaden): 19 500 kr fast 

engångsavgift samt 4000 kr/mån (en löpande kostnad per månad) totalt 163 500 under tre år. 

Projektets slutdatum: 2017‐01‐31 

Denna uppföljning avser: 

 X  Delrapportering gällande 2015‐01‐01/2015‐12‐31    Slutrapportering 

    

 
 
 

Projektbeskrivning: Det webbaserade anhörigstödet ”(Gapet)” som för övrigt bytt namn under 2015 

till ”En bra plats” www.enbraplats.se är ett komplement till övrigt anhörigstöd i Munkedals kommun.  
Det vänder sig till alla anhöriga i kommunen, eller till de anhöriga som har den närstående i 

kommunen, där den som är anhörig vill ha webbaserat anhörigstöd. ”En bra plats” är kostnadsfritt 

för användarna och vänder sig till alla vuxna anhöriga (från 16 år och uppåt). ”En bra plats” ger 

mycket bra material som filmer, information, boktips och möjlighet till kontakt med andra anhöriga i 

de kommuner som har det webbaserade anhörigstödet ”En bra plats”. Man har möjlighet att ha en 

kontaktperson inom kommunen (i dagsläget ‐ anhörigsamordnaren), samt får man information på 

webben om kommande föreläsningar och annat som handlingsplan inom området och 

anhörigträffar/temadagar m.m. som är på gång i närområdet, men även i övriga landet. Det som är 

mycket bra är att man kan använda det webbaserade anhörigstödet på alla dygnets timmar när man 

känner att man vill ha stöd, information eller kontakt med andra. Man kan också vara helt anonym 

om man vill det – man väljer då ett diskret användarnamn. 
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Delresultat i förhållande till projektets syfte och mål/projektorganisation och samverkanspartners  

Några rader om namnbytet ”Gustaf Cavalli” ‐ Under slutet av våren 2015 blev vi tvingade att byta 

namn från Gapet som vi först fått godkänt av PRV som registrerat varumärke, men som GAP Inc 

sedan överklagade och lyckades efter 2,5 års processande att häva. Därav bytet av namn till En bra 

plats™. I samband med namnbytet skickades det ut foldrar och visitkort till Munkedal att sprida inom 

organisationen och till anhöriga.  

Information om En bra plats har skett kontinuerligt genom foldrar, muntligt och på andra sätt på 

anhörigkaféer, träffpunktsträffar, föreläsningar, hälsofrämjande uppsökande verksamhet och på 

olika sätt genom inloggare och annan personal, samt har det skickats ut information om En bra plats 

till anhöriga och personal i ”Senaste Nytt från Anhörigstödet” (Informationsblad – 8 sidor hösten 

2015) som även finns på Munkedals kommuns hemsida samt hemsidan Anhörigstöd. Det har även 

informerats och samverkats med föreningar/pensionärsföreningar och andra organisationer som 

Närhälsan och Kyrkan. Munkedals kommuns anhörigstöd samverkar även med Lysekils kommuns 

anhörigstöd som också startat upp det webbaserade anhörigstödet ungefär samtidigt som 

Munkedals kommun. En bra plats (företaget) har också kört en kampanj på fem dagar i höst på 

Facebook om Munkedals webbaserade anhörigstöd. 

I dagsläget december 2015, är nitton anhöriga registrerade användare av det webbaserade 

anhörigstödet i kommunen. Det är under det önskade resultatet, men vi vet av erfarenhet att det kan 

ta tid att starta upp ett nytt projekt/ny möjlighet som detta webbaserade anhörigstöd. En fördel är 

att fler och fler i kommunen känner till att det finns detta webbaserade anhörigstöd, och steget att 

använda En bra plats är närmare nu än för ett år sedan.   

För övrigt har det skett en del ändringar/utveckling på En bra plats. Man kan anmäla sig som anhörig 

direkt till www.enbraplats.se genom att skriva personnummer och mejladress och sedan välja 

diagnos/diagnoser på sin närstående och klicka på skicka iväg knappen (systemet letar reda på 

adressen automatiskt) och efter några dagar kommer det hem en kod per brev, och man kan 

registrera sig själv. Det är bra om man vill vara helt anonym eller inte vill ha någon kontakt i 

startskedet att kunna registrera sig själv. Detta kommer att utvecklas ytterligare någon gång under 

våren/sommaren nästa år till att man kan gå med genom att registrera sig själv och börja använda 

tjänsten direkt, utan inblandning av kontaktpersonen om man bor i kommunen. Den som registrerat 

sig får då ett brev några dagar efteråt, detta för att kontrollera att det är användaren/den anhörige 

som registrerat sig, och inte någon annan.  Men om man bor utanför kommunen och har sin 

närstående inom kommunen, får man registrera sig på det ”vanliga sättet” genom kontaktpersonen 

(anhörigsamordnaren). Anhörigsamordnaren har möjlighet att se hur många användare det finns i 

kommunen, men inte namnen på de personer som inte vill ha en kontaktperson i det webbaserade 

anhörigstödet. Samordnaren kan under nästa år se                                                                                                                        

statistik på hur många män och hur många kvinnor som använder sig av En bra plats, 

åldersindelningar och annan statistik, då även detta är under utveckling.  

Under nästa år kommer det också att bli mer överskådligt och lättanvänt på En bra plats för 

användarna/anhöriga och troligtvis också en APP, så det finns goda förhoppningar om att det ska bli 

fler anhöriga som använder det webbaserade anhörigstödet i Munkedals kommun. 

   

115



Ekonomisk redovisning: År 2015 

1430010  201504  17  100417  112  112  90  20150417  Bidrag Folkhälsa 2015 

1430010  201511  12  61519162 105  105  90  20151119  EDU MED AB 

1430010  201508  25  61513409 105  105  90  20150828  EDU MED AB 

1430010  201503  07  61503344 105  105  90  20150307  EDU MED AB 

1430010  201506  02  61508889 105  105  90  20150605  EDU MED AB 

         

         

         

         

Utbildningskostnader/resekostnader             28 365           

            28 365           

         

Lönekostnader            

Månlön (enhetschef + samordnare)             11 545           

Sem.tillägg 1,7%                  334            

PO 39,5 %               7 756            

Summa uppskattadlön 2015            19 635            
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Beskrivning  Belopp 
Egen 
finansiering

  
Övrig 
finansiering

  
Bidrag 
folkhälsopolitiska 
rådet 

  

 

      Budget   Utfall  Budget  Utfall  Budget  Utfall   

                         

Månadskostnad jan 2015‐dec 2015  48 000 kr    24 000 kr          24 000 kr

Personalkostnad för utbildning etc             28 365         14 183                        14 183     

Lönekostnader för enhetschef och 
anhörigsamordnare 

           19 635           9 818                           9 818   
 

                         

                         

                         

Summa:  96 000 kr    48 000 kr          48 000 kr
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 2016-02-25 Dnr: KS 2016-16
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Reglemente för folkhälsopolitiska rådet 
Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en 
arbetsordning sedan 2007.   
 
Nuvarande arbetsordning innefattar ramar för både det politiska ansvaret såväl 
som för tjänstemannauppdraget. Att blanda dessa uppdrag i samma dokument är 
inte att rekommendera enligt rådande praxis. Arbetet i rådet har dessutom 
utvecklats och formaliserats med åren, vilket gör att rådet är i behov av en mer 
formell dokumentation som anger ramarna för de arbetsformer rådet har idag.  
 
Syftet med reglementet är att ange folkhälsopolitiska rådets ansvar, 
verksamhetsområde och arbetsformer. Detta är inte tillräckligt tydliggjort i 
nuvarande arbetsordning, samt att tjänstemannauppdraget bör särskiljas från det 
politiska.   
 
Utöver reglementet finns också en arbetsordning framtagen för folkhälsoarbetet i 
Munkedals kommun som anger ramarna för förvaltningens arbete. Arbetsordningen 
fastställs av folkhälsopolitiska rådet.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Inte aktuellt. 

2. Miljö 
Inte aktuellt.  

3. Folkhälsa 
Inte aktuellt.   

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt. 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för 

Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
reglementet. 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska 
rådet.    
     

 

Catharina Sundström Aya Norvell 
Folkhälsostrateg Administrativ chef 
Administrativa enheten Administrativa enheten 
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 2016-01-12 Dnr: KS 2016-16 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Reglemente för folkhälsopolitiska rådet 
Folkhälsopolitiska rådet har funnits i kommunen sedan 1986 och har haft en 
arbetsordning sedan 2007.   
 
Arbetet i rådet har utvecklats och formaliserats under åren, vilket gör att rådet 
numera behöver ha ett giltigt reglemente.  
 
Reglementet anger folkhälsopolitiska rådets ansvar, verksamhetsområde och 
arbetsformer.  
 
Utöver reglementet finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals 
kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Inte aktuellt. 

2. Miljö 
Inte aktuellt.  

3. Folkhälsa 
Inte aktuellt.   

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt. 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen upphäver beslut 2011-02-16, § 22 om arbetsordning för 

Folkhälsopolitiska rådet, under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
reglementet. 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsopolitiska 
rådet.    

 
    
     

 

 

Catharina Sundström Aya Norvell 
Folkhälsostrateg Administrativ chef 
Administrativa enheten Administrativa enheten 
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR FOLKHÄLSOARBETET 
Folkhälsoarbetet i Munkedals kommun bygger på ett samverkansavtal med norra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avsikten med avtalet är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 
genomslagskraft.  

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är  

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen”.  

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt 
hållbart samhälle. Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade 
insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Arbetet 
ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska 
bygga på långsiktighet och utgå från befolkningens behov. 

Utöver detta reglemente finns en arbetsordning för folkhälsoarbetet i Munkedals 
kommun som fastställs av folkhälsopolitiska rådet. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
 

1 § 

Folkhälsopolitiska rådet ska:  

- Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, d.v.s. befolkningens 
livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.  

- Besluta om fördelning av rådets budget. 
- Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie 

verksamheter.  
- Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför 

beslut. 
- Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.  

 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
 

2 § 

Folkhälsopolitiska rådet ska se till att folkhälsoarbetet bedrivs i enlighet med 
samverkansavtalet mellan Munkedals kommun och norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
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Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera beslutad budget till norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Folkhälsopolitiska rådet ska årligen rapportera uppföljning av budget till 
kommunstyrelsen och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

ARBETSFORMER 

Sammansättning 
 

3 § 

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

 

Ordföranden 
 

4 § 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande i folkhälsopolitiska rådet. 

 

Ersättare för ordföranden 
 

5 § 

Vice ordförande väljs bland representanterna från norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan dela i ett helt sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste ledamoten ordförandens 
uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får folkhälsopolitiska rådet utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Inkallande av ersättare 
 

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

 

6 § 

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

 

Ersättarnas tjänstgöring 
 

7 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.  

Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sin under pågående sammanträde träda in istället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen.  

 

Växeltjänstgöring 
 

8 § 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
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Yttranderätt 
 

9 § 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara på folkhälsopolitiska rådets 
sammanträden, men ej delta i beslut.  

 

Beslutsförhet 
 

10 §  

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

 

Sammanträdena 
 

11 § 

Folkhälsopolitiska rådet sammanträder minst fyra gånger per år.  

 
12 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast 7 
dagar före sammanträdesdagen.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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Protokoll 
 

13 § 

Protokoll ska föras vid sammanträdena. Protokollet delges ledamöter och ersättare i 
folkhälsopolitiska rådet samt norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Protokollet justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.  

Folkhälsopolitiska rådet kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. En 
sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan folkhälsopolitiska rådet justerar den. 

 

Reservation 
 

14 § 

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

 

Undertecknande av handlingar 
 

15 § 

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

 

Arvode 
 

16 § 

Sammanträdesarvoden och i förkommande fall reseersättningar betalas av 
respektive nämnd och följer respektive instans regler för arvoden.  
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 2016-02-09 Dnr: 2016-54
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 § 64 att anta Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om regler bygger på de förändringar i kommunallagen 
som gäller från innevarande mandatperiod. Lagstiftaren kräver att 
kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om utbetalning minst en gång per år, och 
att detta inte kan delegeras. 
 
Mottagaren av partistöd ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. 
Till redovisningen krävs att en granskning fogas. Granskning ska vara utförd av en 
särskild, av mottagaren utsedd, granskare 
 
I 2 kap. 11§, kommunallagen, anges att redovisningen ska avse perioden 1 januari 
- 31 december och ska ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. 
 
Partierna har därmed att senast den 30 juni 2016 lämna en redovisning av 
partistödets användning under 2015 och den 30 juni 2017 för redovisning av 
användning för 2016. Redovisningen lämnas till administrativa enheten. 
 
Partistödet i Munkedals kommun består av:  
- ett grundstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år.  
- ett mandatstöd, som uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 
 
Prisbasbeloppet för 2016 beräknats till 44300 SEK. Detta innebär för 2016: 
- ett grundstöd på 4430 kronor. 
- ett mandatstöd på 4430 kronor per mandat. 
 
Partistöd betalas ut i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Den totala summan om 190 490 SEK är inräknad i kommunfullmäktiges budget för 
2016. 

2. Miljö 
Inte aktuellt 

3. Folkhälsa 
Inte aktuellt. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
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Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att betala partistöd till partier representerade i 
kommunfullmäktige enligt tabellen nedan: 
 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
Socialdemokraterna 4430 11 48730 53160 
Centerpartiet 4430 6 26580 31010 
Moderaterna 4430 6 26580 31010 
Sverigedemokraterna 4430 6 26580 31010 
Vänsterpartiet 4430 2 8860 13290 
Kristdemokraterna 4430 2 8860 13290 
Miljöpartiet 4430 1 4430 8860 
Liberalerna 4430 1 4430 8860 
Total     190490 
 
 
 
  
 
 
 
      
     

 

Beslutet expedieras till: 
Respektive parti 
Administrativa chefen 
Ekonomienheten 

Aya Norvell Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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