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KOMMUNSTYRELSEN 

 

Plats och tid Kommunhuset Forum, tisdagen den 2 februari 2016, kl. 09.30 - 14.30 

Föredragningstid: kl. 9.30 - 12.00 

Ajourneringar: för lunch kl. 12.00 - 13.00 

Beslutstid: kl. 13.05 – 13.15 

Information: kl. 13.15 – 14.30 

 

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

 Tiina Hemberg (V) 
 Tony Hansson (SD) ers. Heikki Klaavuniemi (SD) 
 Regina Johansson (S) ers. Matheus Enholm (SD) kl.9.30 - 12.00 
 Matheus Enholm (SD) kl. 13.00 - 14.30 
  

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Carina Thorstensson (C), Regina Johansson (S) från 13.00 - 14.30 

  

Utses att justera 

 

Alf Sifversson (M) 

Justeringens plats 

och tid 

Kommunhuset Forum onsdagen den 10 februari kl. 9.00 

 

Sekreterare 

 
………………………………………………………….                         Paragrafer 1-18 
Aya Norvell 

 

Ordförande 

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

 

Justerande 

 
…………………………………………………………. 
Alf Sifversson (M) 

   

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ och sammanträdesdatum   Kommunstyrelsen 2016-02-02 

Protokollet anslaget under 
tiden 

  2016-02-10 - 2016-03-02 

Förvaringsplats för protokollet   Administrativa avdelningen 

Underskrift  

……………………………………………………… 
Aya Norvell 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 1 Dnr 2014-000345 

  

Optionsavtal Gläborg 

 

Håby Logistikcenter AB (HLC AB) har tidigare haft option på att förvärva 

detaljplanelagd mark vid Gläborg. Marken är planlagd för logistikverksamhet 

men detaljplanen är flexibel och tillåter även annan verksamhet. 

 

HLC AB har för avsikt att etablera bl.a. kyl-, frys- och torrvarulager inom 

området.  

 

Det förra optionsavtalet upphörde att gälla i januari 2014. Bolaget har meddelat, 

vid presentation av läget i planeringen inför Kommunstyrelsen i juni 2015, 

intresse av att teckna ett nytt optionsavtal. 

 

Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag till optionsavtal att gälla t.o.m.  

2016-12-31, med möjlighet till viss förlängning. 

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelsen 2016-01-04. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 13 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge HLC förtur till marken fram till 2016-12-31. 

Förturen ger dom rätten att om annan intressent dyker upp skall HLC 

tillfrågas och då få en månad på sig att ta ett beslut om eventuellt köp och 

komma med en plan för byggnation. Om inte kontraktet undertecknas inom 

en månad säljs fastigheten till andra intressenten. 

 

Yrkanden 

 

Rolf Berg (S): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till 

kommunstyrelsens nästa sammanträde till vilket representanter för HLC bjuds 

in. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens nästa 

sammanträde till vilket representanter för HLC bjuds in. 

 

Expedieras 

HLC 

Sektor Samhällsbyggnad 

Akten 

 

Ärendet behandlades på kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 2 Dnr 2008-000047 

 

Optionsavtal del av Foss 10:1; Tegelverkstomten 

 

Detaljplanen för Tegelverkstomten, del av Foss 10:1, antogs 2008 och medger 

uppförandet av ca 28 lägenheter i parhus eller radhus. Under årens lopp har 

flera företag visat sitt intresse för området men inte i något fall har det lett fram 

till tecknat avtal. 

 

Förvaltningen har fört diskussioner med Karaten Bygg AB och Senior Hus & Hem 

AB om uppförande av villor i parhus. Liknande projekt finns i Lidköping, Skövde 

och Mariestad. 

 

Ett förslag till optionsavtal har upprättats för 12 byggrätter inom 

Tegelverkstomten. Avtalet bygger på kommunal utbyggnad av gata, VA etc. och 

att åtgärder på tomterna görs av Karaten Bygg AB. Utbyggnaden av området 

kan göras etappvis en första etapp på 12 tomträtter är en lämplig inledning. 

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-01-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott2016-01-21 § 14 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Karaten Bygg AB avseende 

byggnation på Tegelverkstomten. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner optionsavtalet med Karaten Bygg AB avseende 

byggnation på Tegelverkstomten. 

 

Expedieras 

Karaten Bygg AB 

Sektor Samhällsbyggnad 

 

Ärendet behandlades under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 3  Dnr 2015-000008 

 

Kommunstyrelsens budget 2016-2017, plan 2018-2019 - Detaljbudget 

Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat budget 2016-2017, plan 2018-2019 

med preliminära ramar samt verksamhetsmål per sektor. Verksamhetsmål är 

framtagna med utgångspunkt från nämndens resultatmål.  

Kommunstyrelsens preliminära ram uppgår till 562,537 mnkr inkl. löneökningar och 

prisuppräkningar för 2016 samt genomförda omorganisationer. Ramen ökas då med 

29,7 mnkr varav 13,530 avser justering för centrala poster. 

Ökningen av skattesatsen innebar 17,5 mnkr i ökade skatteintäkter. Det 

budgeterade resultatet återställs till 2 % resterande 11,8 mnkr förs till 

kommunstyrelsen; 9,9 mnkr till kommunstyrelsens förfogande, 1,1 mnkr tillförs 

sektor stöd samt 0,8 mnkr tillförs samhällsbyggnadssektorn.  

Beredning 

Kommunchefens, ekonomichefens och sektorchefernas tjänsteskrivelse 2016-01-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av 

kommunstyrelsens ramar per sektor/kommunledningskontor. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmålen. 

Protokollsanteckning 

V-gruppens ledamöter deltar ej i beslutet. 

Yrkanden 

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

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminär fördelning av 

kommunstyrelsens ramar per sektor/kommunledningskontor. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsmålen. 

Reservation 

Ulla Gustafsson (M) och Alf Sifversson (M) enligt skriftlig reservation som bifogas 

paragrafen. 

Karin Blomstrand (L). 

SD-gruppens ledamöter. 

Expedieras 

Kommunchef 

Ekonomienheten 

Samtliga chefer 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 4  Dnr 2015-000008 

 

Organisationsförändring Sektor omsorg 

 

Sektor omsorg är en ny sektor som är en sammanslagning av sektor Stöd och 

Vård och omsorg. Anledningen till sammanslagningen är för att få ett 

helhetsgrepp om hela socialtjänsten. Detta kommer att ge en tydlig struktur och 

möjlighet till ledning och styrning på ett annat sätt än tidigare. Det kommer 

också ge större möjlighet till samarbete mellan socialtjänstens alla verksamheter 

och med det skapa en effektivare organisation. För att denna organisation ska 

kunna komma till stånd behöver sektor omsorg en utökad ram på ca 800 tkr för 

att bekosta en chefstjänst. 

 

Beredning 

Socialchefens tjänsteskrivelse 2016-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 3 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka sektor omsorgs budgetram med 800 tkr. 

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Att tillägg görs till beslutet enligt nedan: 

Finansiering sker via medel ur kommunstyrelsens förfogande. 

 

M-gruppens ledamöter och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Lars-Göran 

Sunessons (C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med båda förslagen. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka sektor omsorgs budgetram med 800 tkr. 

Finansiering sker via medel ur kommunstyrelsens förfogande. 

 

Expedieras 

Sektor omsorg 

Ekonomienheten 

Akten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 5 Dnr 2014-000555 

 

Regler för inköp och upphandling- Nya tröskelvärden gällande 

upphandling 

 

Dokumentet Regler för inköp och upphandling har under hösten reviderats i olika 

avsnitt. Vid årsskiftet skedde en ny förändring som kräver en justering i 

dokumentet.  

 

Förändringen gäller uppdatering av belopp för upphandling och inköp fastställda 

av EU-kommissionen. De nya beloppen börjar gälla från och med 1 januari 2016 

och har några dagar efter detta fastställts i svenska kronor. För dokumentet 

Regler för inköp och upphandling avser det en förändring under punkt 4 

Upphandlingsförfarande vid direktupphandling. Nytt tröskelvärde för 

direktupphandling enligt LOU är 534 890 kr och för LUF är det 993 368 kr. 

 

Beredning 

Upphandlarens tjänsteskrivelse 2016-01-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 4 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och 

upphandling. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Regler för inköp och upphandling 

antagen 2015-09-16 § 162. 

 

Yrkanden 

Samtliga ledamöter: Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och 

upphandling. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Regler för inköp och upphandling 

antagen 2015-09-16 § 162. 

Expediering 

Upphandlaren 

Författningssamlingen 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 6 Dnr 2015-000297 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning - Nya tröskelvärden gällande 

upphandling 

 

Dokumentet Delegationsordning för Kommunstyrelsen, antagen 2015-12-16 § 

233 har reviderats avseende upphandling och inköp. Vid årsskiftet skedde en ny 

förändring som kräver en justering i dokumentet.  

 

Förändringen gäller uppdatering av belopp för upphandling och inköp fastställda 

av EU-kommissionen. De nya beloppen börjar gälla från och med 1 januari 2016 

och har några dagar efter detta fastställts i svenska kronor. För dokumentet 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen, antagen 2015-12-16 § 233 avser det 

en förändring under punkt 2.5.2 Upphandling och inköp, specifikt punkterna 

2.4.2.1, 2.5.2.4 och 2.5.2.8. Ny beloppsgräns under dessa punkter är istället 

enligt intervallerna a) 25 000 kr – 534 890 kr och b) 534 891 kr – 3 000 000 kr. 

 

Beredning 

Upphandlarens tjänsteskrivelse 2016-01-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 5 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Delegationsordning för 

Kommunstyrelsen. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Delegationsordning för 

Kommunstyrelsen antagen 2015-12-16 § 233. 

 

Yrkanden 

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

M-gruppens ledamöter, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppens ledamöter: Bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Delegationsordning för 

Kommunstyrelsen. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Delegationsordning för 

Kommunstyrelsen antagen 2015-12-16 § 233. 

Expediering 

Upphandlaren 

Författningssamlingen 

Akten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 7 Dnr 2015-000277 

 

Rapportering av åtgärdsplan parlamentariska gruppen 

 

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

representant från varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige. 

Gruppen fick i uppdrag att under våren 2015 ta fram övergripande och hållbara 

åtgärder för att lösa den ekonomiska krisen i syfte att Munkedals kommun ska 

stå väl rustade inför framtida utmaningar. 

Gruppen sammanträdde under våren och presenterade en slutrapport på 

kommunstyrelsens möte i augusti 2015. Rapporten fastlade 8 utrednings-/ 

åtgärdsförslag vilka också beslutades på samma sammanträde. 

 

Vid kommunstyrelsen sammanträde 2015-12-16 återrapporterade förvaltningen 

förslag till åtgärder inom ramen för den parlamentariska gruppens förslag. 

Åtgärdsförslagen är i första hand inriktade mot strukturella förändringar. De 

åtgärder som presenterade var; 

- Framtida äldreboende i Munkedals kommun 

- Förbättrad samverkan mellan barn och Utbildning och avdelning Stöd, en 

avsiktsförklaring 

- Slutrapport från arbetet med framtagandet av kvalitetsmått och 

nivågruppering inom LSS 

- Kvalitetsnivåer i Hemtjänsten 

 

Vid sammanträdet redovisades 

- Genomlysning av strukturella förändringar inom Barn och 

Utbildningsområdet. 

 

Återstår att redovisa inom ramen för de förslag som kommunstyrelsen beslutade 

om i augusti 2015 är; 

- Kvalitetsgruppens arbeta att identifiera uppgiftslämnande till register, 

myndigheter etc. 

- Utreda möjligheten att tillskapa en koncernstyrelse för de olika 

samarbetsformerna, gemensam nämnd, kommunalförbund, kommunägda 

bolag, för bättre samordning och styrning. 

- Utarbeta en ny resursfördelningsmodell (Budget 2018/19) 

 

Beredning 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-01-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 6 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 

 

Yrkanden 

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

gruppens ledamöter, Karin Blomstrand (L) och SD-gruppens ledamöter: Bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 

* Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.  
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 8 Dnr 2015-000277 

 

Äldreboende i Munkedals kommun 

Förvaltningen presenterade 2015-12-16 utredningen om äldreboende i 

Munkedals kommun. Utredningen är ett resultat av den ”parlamentariska 

gruppens” arbete och uppdraget att utreda effekterna av två äldreboenden i 

kommunen jämfört med de nuvarande fem. 

 

Utredningen redovisar några olika alternativ där huvudalternativet och 

förvaltningens förslag (alt 2a) innebär att Sörbygården byggs ut med 2 platser 

till 30 platser, Allégården byggs ut med 6 platser till 50 platser och ett nytt 

äldreboende med 113 platser byggs. Ekebacken, Dinglegården och Vässjegården 

får annan användning alternativt säljs. 

 

Arbetet med att hitta lämplig plats, detaljplanelägga samt bygga nytt bedöms ta 

4-5 år att genomföra. Förvaltningen bör få i uppdrag att påbörja processen. 

 

Beredning 

Socialchefens tjänsteskrivelse 2016-01-07 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-01-21 § 7 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja strukturförändring 

av kommunens äldreboende enligt förslag 2a i utredningen samt att till 

arbetsutskottets sammanträde den 25 februari presentera en projekt- och 

tidsplan.   

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inventera lämpliga platser 

för ett nytt äldreboende. 

 

Yrkanden 

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

M-gruppens ledamöter, Karin Blomstrand (L) och V-gruppens ledamöter: Bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att påbörja strukturförändring 

av kommunens äldreboende enligt förslag 2a i utredningen samt att till 

arbetsutskottets sammanträde den 25 februari presentera en projekt- och 

tidsplan.   

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inventera lämpliga platser 

för ett nytt äldreboende. 

 

Expedieras 

Sektorchefen Samhällsbyggnad 

Sektor omsorg 

Akten 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 

§ 9 Dnr 2014-000419 

 

Kvalitetsmått och nivågruppering inom LSS 

 

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

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

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

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

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

politiker, ringades två områden in som viktiga utvecklingsområden: 

Kvalitetsmått och nivågrupperingar.  

 

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

insatser inom LSS-lagstiftningen. 

 

Nivågruppering innebär att brukare indelas i nivåer utifrån omvårdnads- och 

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

och i resursfördelningen. 

Beredning 

Tf. arbetsmarknadsenhetschefens tjänsteskrivelse 2016-01-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 8 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till kvalitetsmått och 

nivågruppering inom LSS. 

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

implementering av kvalitetsmått och nivågruppering. 

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en ekonomisk 

beräkningsmodell för de olika nivåerna i nivågrupperingen. 

 

Yrkanden 

Samtliga ledamöter: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till kvalitetsmått och 

nivågruppering inom LSS. 

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

implementering av kvalitetsmått och nivågruppering. 

 

 Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en ekonomisk 

beräkningsmodell för de olika nivåerna i nivågrupperingen. 

  

Expedieras 

Sektor omsorg 

Akten 
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§ 10 Dnr 2014-000419 

Kvalitetsnivåer i hemtjänsten 

Förvaltningen fick hösten 2015 i uppdrag av den parlamentariska gruppen att 

arbeta fram kvalitetsnivåer inom hemtjänsten som ett led i att hantera 

budgetunderskottet. Målsättningen är att få en översyn samt kontroll och 

samsyn kring vad hemtjänsten ska göra och med vilken kvalité samt att minska 

kostnaden för kommunal hemtjänst. Under november/december har ett 

omfattande arbete pågått för att ta fram förslag till kvalitetsnivåer. I 

arbetsgrupperna har det ingått undersköterskor, planerare, fackliga 

representanter, enhetschefer, biståndshandläggare samt utredare. 

  

Kvalitetsnivåer är en kortfattad beskrivning av en hemtjänstinsats. Den ska vara 

till stöd för biståndshandläggare och utförare och ge brukaren en tydlig bild av 

vad som kan förväntas av insatsen. Den ska även tydligt kommunicera vad 

politikerna förväntar sig att vi gör inom ramen för tilldelad budget.  

Arbetsgruppen har nått enighet kring förslag till kvalitetsnivåer. Bedömningen är 

att införandet av kvalitetsnivåer inte endast kommer innebära en viss 

ekonomiskt besparing men även en kvalitetsökning för brukarna och en bättre 

tydlighet inom hemtjänsten men även gentemot externa parter.  

 

Kvalitetsnivåerna bedöms kunna medföra en ekonomisk besparing eller en 

kostnadsdämpning genom en tydligare, mer rättssäker och mer effektiv 

biståndsbedömning och utförande. Framförallt vad gäller tillsynsbesök bedöms 

kommunen kunna spara pengar och samtidigt tillgodose de enskildes behov lika 

bra eller bättre som i nuläget.   

Beredning 

Sektorchefens Vård och omsorg tjänsteskrivelse 2016-01-05. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 9 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att införa kvalitetsnivåer inom hemtjänsten enligt 

av förvaltningens liggande förslag.  

 

Yrkanden 

Lars-Göran Sunesson (C): Att tillägg görs till beslutet enligt nedan: 

Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning och återrapportering sker 

till kommunstyrelsen senast mars 2017. 

 

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

Bifall till Lars-Göran Sunessons (C) yrkande. 

 

M-gruppens ledamöter, Karin Blomstrand och V-gruppens ledamöter: Bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

SD-gruppens ledamöter: Bifall till arbetsutskottets förslag med Lars-Göran 

Sunessons (C) tilläggsyrkande. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Ordföranden ställer proposition på Lars-Göran Sunessons (C) m.fl. 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 

 

Beslut       

 Kommunstyrelsen beslutar att införa kvalitetsnivåer inom hemtjänsten enligt 

av förvaltningens liggande förslag. 

 

 Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning och återrapportering sker 

till kommunstyrelsen senast mars 2017. 

Expedieras 

Sektor omsorg 

Akten 
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§ 11 Dnr 2015-000409 

Samverkan sektor Barn och utbildning och sektor Stöd 

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

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

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

men i Munkedals kommun ska ansvaret för samverkan delas mellan kommunala 

aktörer inom sektor Socialtjänst och sektor Barn och utbildning. Denna samverkan 

ska styras av kommunens värdegrund. 

Erfarenheter från samverkan mellan dessa verksamheter är att några behöver 

driva frågan och vara en länk mellan enheterna och se mer till helheten än 

delarna. Samverkan ska byggas in i det vardagliga arbetet och ska vara en 

vardaglig arbetsprocess. Det behövs både i det direkta barn- och familjearbetet 

liksom i det strukturella arbetet. 

Sektorchefen Barn och utbildning och socialchefen beskriver formerna för 

samverkan i sin avsiktsförklaring. 

Beredning 

Sektorchefens Barn- och utbildning och socialchefens tjänsteskrivelse 2016-01-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 10 

Arbetsutskottets förslag till beslut       

 Kommunstyrelsen beslutar samverkan mellan sektor Stöd och sektor Barn och 

utbildning enligt avsiktsförklaringen. 

Yrkanden 

Samtliga ledamöter: Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar samverkan mellan sektor Stöd och sektor Barn och 

utbildning enligt avsiktsförklaringen. 

 

Expedieras 

Sektor Barn och utbildning 

Sektor Omsorg 

Akten 
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§ 12 Dnr 2015-000332 

 

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn av 

handläggningen av ärenden gällande ensamkommande barn vid 

socialtjänsten i Munkedal 

 

IVO lämnade 2016-01-07 ett beslut där kritik framfördes om hur Munkedals 

kommuns hantering av ärenden gällande handläggningen av ensamkommande 

barn har utförts. IVO finner att handläggningen brister på tre punkter. 

 

 Brister avseende att dokumentera 

 Bristande samtycke från de unga 

 Brister avseende de ungas rättigheter 

 

Sektorn avser att lämna svar på planerade och vidtagna åtgärder avseende 

IVO:s beslut enligt bifogad skrivelse.  

Beredning 

Socialchefens tjänsteskrivelse 2016-01-18. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 15 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att besvara IVO:s beslut med förvaltningens 

skrivelse. 

 

Yrkanden 

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

gruppens ledamöter och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att besvara IVO:s beslut med förvaltningens 

skrivelse. 

 

Expedieras 

IVO 

Sektor stöd 

Akten 
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§ 13 Dnr 2016-000004 

Bolagsordnings och ombudsinstruktioner Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB 

Förvaltningen har slutfört förvärvet av Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB från 

Munkedals Snickeri AB. För detta nya kommunala fastighetsbolag har en ny 

”kommunal” bolagsordning tagits fram. Denna kan efter godkännande i 

Kommunfullmäktige överlämnas och antas av en extra bolagsstämma i mars 

2016. 

 

För denna extra bolagsstämma har förslag till ombudsinstruktioner tagits fram. 

Avsikten är att valt ombud ska agera i enlighet med dessa på den extra 

bolagsstämman.  

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad och ekonomichefens tjänsteskrivelse  

2016-01-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 11 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud 

vid extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

Yrkanden 

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

gruppens ledamöter och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut       

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till bolagsordning för 

Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

 Kommunfullmäktige godkänner ombudsinstruktionen för kommunens ombud 

vid extra bolagsstämma för Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB. 

 

Expedieras 

Kommunfullmäktige 
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§ 14 Dnr 2015-0000426  

 

Räddningstjänstförbundets Mitt Bohuslän Taxa för myndighetsutövning 

2016 

 

Förbundsdirektionen för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän begär att 

kommunfullmäktige beslutar om ny taxa för myndighetsutövning enligt ”Lagen 

om skydd mot olyckor (LSO)”, ”Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE)” samt för tillståndsprövning enligt LBE. 

 

Taxan har samordnats och är nu enligt förslaget den samma i de tre 

medlemskommunerna. För Munkedals del höjdes avgiften under 2015 med 

knappt 2 %, från 894 kr till 910 kr per timme. För 2016 föreslår 

Räddningstjänstförbundet en höjning med 3,1 %, till 920 kr per timme.  

 

Beredning 

Sektorchefens Samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-01-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-21 § 12 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE. 

 

 Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning 

enligt LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01. 

 

Yrkanden 

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

gruppens ledamöter och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige fastställer räddningstjänstens taxa avseende tillsyn och 

tillståndsprövning enligt LSO och LBE. 

 

 Kommunfullmäktige fastställer timavgiften för tillsyn och tillståndsprövning 

enligt LSO och LBE till 920 kr från och med 2016-04-01. 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
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§ 15  

 

Anmälan av delegationsbeslut 2016-02-02 
 

Kapitel 1. Allmänna sektorsövergripande områden 

Flik 1 Allmänna sektorövergripande ärenden 

1.1.11 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och föreningsstämmor - 

Ombudsinstruktion för Vadholmen Foss 2:81 m fl AB. Dnr 2016-3 

 

1.1.11 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och föreningsstämmor – 

Ombudsinstruktion vid bolagsstämma med Rambo AB 2015-12-07. Dok id: 

54035. 

 

  

Kapitel 2. Kommunledningskontor 

Flik 2 Övergripande kommunledningskontoret 

Nr  

Kapitel 2. 2 Tillväxt och Kulturenhet 

Nr  

Flik 3 Fysisk planering 

  

Flik 4 Fritid 

3.11.2.1 Besluta om förskott på bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar samt övriga 

föreningar. Förskott av anläggningsbidrag beviljas Munkedals Ridklubb. 

Dnr 2016-1 

 

  

Flik 5 Kultur 

  

Flik 6 Folkhälsa 

  

Flik 7 Näringsliv 

  

Flik 8 Biblioteksenheten 

Nr  

Flik 9 Personal och löneärenden 

  

Flik 10 Ekonomi, upphandling och inköp 

2.5.1.4 Beslutsattestant för kommunstyrelsens verksamhet inom  a) 

kommunledningskontoret, sektorschefer samt socialchef (Stöd) 

b) Barn- och utbildning, Stöd, Vård och omsorg samt Samhällsbyggnad. 

Dok id:54422. 

 

2.5.1.12 Besluta om konvertering av lån samt besluta om förtida inlösen av lån inom 

budgeterad anslagsram. Kommuninvest, lån nr 78245. Dok id: 54423. 

 

2.5.1.12 Besluta om konvertering av lån samt besluta om förtida inlösen av lån inom 

budgeterad anslagsram. Kommuninvest, lån nr 78247. Dok id: 54134. 

 

2.5.1.11 Besluta om kortfristig upplåning enligt av kommunfullmäktige antagna 

principer för upplåning. Kommuninvest, lån nr: 78245. Dok id: 54135 
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Flik 11 Administrativa enheten 

Nr  

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

Nr  

Kapitel 3. Sektor Barn- och utbildning 

Flik 13 Övergripande sektor Barn- o h utbildning 

3.1.3 Avge yttrande med anledning av besvär (överklagan) över delegats beslut 

inom sektor Barn och utbildning. Yttrande till BEO, Barn och elevombudet, 

kompletterande uppgifter. Dnr: 2015-390 

 

  

Flik 13 Skolplikt och rätt till utbildning 

Nr  

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

Nr  

Flik 13 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 

Nr  

Flik 13 Gymnasieskola 

Nr  

Flik 13 Kommunal vuxenutbildning 

Nr  

Kapitel 4. Sektor Stöd 

    Övergripande sektor stöd 

  

Flik 14 Individ- och familjeomsorg 

  

Flik 15 Alkoholärenden och serveringstillstånd 

Nr  

Flik 16 LSS / socialpsykiatri 

  

Flik 17 Biståndsenheten 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-11-01 – 2015-12-31. 

 

Flik 18 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-11-01 – 2015-12-31. 

 

Flik 19 Integrationsenhet – Handläggning av ensamkommande asylsökande 

  

Kapitel 5. Sektor Vård och omsorg 

Flik 20 Äldreomsorg, äldreboenden, hemvård, rehab / Sjukvård 

 Besluta om insatser bistånd perioden 2015-11-01 – 2015-12-31. 

 

Flik 21 Samhällsbyggnadsärenden (inkl parkeringstillstånd) 

6.3.1 Besluta om bostadsanpassningsbidrag. 

 

6.3.4 Besluta om köp av och försäljning av fastighet - Försäljning av fastigheten 

Foss 10:1, Smedbergs industriområde. Dnr 2016-11. 
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6.3.4 Besluta om köp av och försäljning av fastighet – Försäljning av fastigheten 

Möe 1:124. Dnr 2009-201. 

 

6.3.4 Besluta om köp av och försäljning av fastighet – Försäljning av fastigheten 

Möe 1:145. Dnr 2009-201. 

 

6.3.17 Besluta om tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter och dispenser enl 

trafikförordningen – Parkeringstillstånd för Park och Skogs fordon t o m 

2016-12-31. 

 

6.3.19 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2015-11-01 – 2015-12-

31. 

 

Kapitel 6.4 Byggenheten 

  

Flik 23 Anställningsbeslut från område Barn och utbildning 

  

Flik 24 Anställningsbeslut från område Stöd, vård och omsorg 

  

Flik 25 Anställningsbeslut från övriga verksamheter 

  

Flik 26 Beslut i kommunstyrelsens myndighetsutskott 

 Protokoll 2015-12-02 §§ 280 - 320 

Protokoll 2015-12-16 §§ 321 - 333 

Protokoll 2015-12-21 §§ 334 - 335 

 

 

 
Förslag till beslut 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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§ 16 

 

Information Kommunchef 

 

Kommunchefen informerar kring kommande organisationsförändringar inom 

förvaltningen. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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§ 17  

Ekonomisk månadsrapport 

Ekonomichefen ger information om preliminärt bokslut för 2015. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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§ 18  

Information från kommunstyrelsens myndighetsutskott 

Ordföranden i kommunstyrelsens myndighetsutskott informerar. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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§ 19  

Information från Fyrbodals kommunalförbund  

Åsa Karlsson rapporterar från senaste mötet med direktionen i Fyrbodal. 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. 
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§ 20  

Information från förtroendevaldas uppdrag 

Rolf Berg (S): Rapporterar från senaste mötet med näringslivsrådet. 

Åsa Karlsson (S): Rapporterar från möte med infrastrukturminister Anna 

Johansson. 

Lars-Göran Sunesson (C): För dialog med kommunstyrelsen om att ta över 

rollen som kontaktperson för Grön Flagg i Svarteborg. 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.  
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