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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

• stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv 
• göra mesta möjliga nytta för våra brukare 

• arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans 
• samarbeta för att nå goda resultat 
 

Det här gör vi genom att 
• se till att god etik råder i alla sorters möten 
• utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv 

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

• visa respekt för varandras arbete och professionalitet 
• underlätta varandras arbete 

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 



MUNKEDALS KOMMUN

Kommunfullmäktige

Mandattid: 2014-10-15 - 2018-10-14

ARBETARPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Åsa Karlsson 0524-12107 1. Inger Orsbeck 0524-12170
Rolf Berg 070-623 11 11 2. Olle Strömberg 0524-71530
Maria Sundell 0524-10811 3. Regina Johansson 073-903 65 88
Said Lundin 0524-40868 4. Yvonne Martinsson 0705-48 47 32
Caritha Jacobsson 0524-22094 5. Åke Dahlbom 070-511 55 48
Håkan Bergqvist 070-513 19 37 6. Camilla Johansson
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. Barbro Gustavsson 0524-10606
Lars-Göran Sunesson 0524-81171 2. Leif Svensson 0524-50376
Helena Hansson 0524-41011 3. Mona Nilsson 0524-81143
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. Ulla Gustafsson 0524-213 43
Christer Börjesson 0524-81001 2. Martin Svenberg Rödin 070-222 37 47
Jan Hognert 0524-23480 3. Alf Olsson
Bo Ericson 073-539 21 26
Malin Corner 073-360 56 66
Camilla Espenkrona 0524-21799



SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Heikki Klaavuniemi 0700-824200 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
Kasper Gustafsson 0524-32060 1. Iréne Barfoot Ekelund 0524-71118
Ove Göransson 0524-71170 2. Mikael Karlsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamöter Telefon Ersättare Telefon
Nina Andersson 0524-31076 1. Rolf Jacobsson
Olle Olsson 070-641 17 07 2. - 

LIBERALERNA

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

2. Anna Höglind 0524-42236
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Att gå från ord till handling och göra rätt prioriteringar 

Motion till Munkedals Kommunfullmäktige 20180627 

 

Det finns i vår kommun vardagshjältar som dagligen ger av sig själva för att förbättra tillvaron 
för andra. Dessa vardagshjältar får ofta beröm, men man kan inte betala med beröm när man 
skall handla, det fordras pengar. Med anledning av detta föreslår vi Kristdemokrater i 
Munkedal som ett första steg följande: 

Att Kf ger Ks i uppdrag att utreda möjligheterna att förbättra anställningsförhållandena för 
vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor anställda av kommunen enligt nedanstående 
punkter: 

1. Att vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor anställda av kommunen får fr.o.m. 
20190101 en höjning av lönen med minst 15%. 

2. Att arbetstiden förkortas så att heltid för dagpersonal är max 32 timmars arbetsvecka 
och för nattpersonal max 27 timmars arbetsvecka. 

3. Att vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor ges möjlighet att arbeta med de 
arbetsuppgifter de är utbildade för och att så mycket som möjligt av administrativa 
arbetsuppgifter läggs ut på kontorspersonal. 

 

I en kommun där de flesta partier (INTE Kd) avsätter pengar för att ekonomiskt stödja ett 
börsnoterat företag anser Kd att det finns pengar för att genomföra ovanstående förändring. 
Det gäller bara att prioritera de människor som verkligen gör en insats för kommuninvånarnas 
bästa i stället för t.ex. vinstdrivande börsbolag. 

 

Men då det för oss Kristdemokrater är en självklar rättighet att hela Sverige ska leva och ha 
samma rättigheter/möjligheter anser vi också att Munkedals kommun skall vara drivande i att 
förmå stat och region att ersätta kommunen för de kostnader ovanstående förslag ger upphov 
till och för att all vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor inom region och landsting får 
motsvarande förbättringar. Finns det en ambition att gå från berömmande ord till handling? 
Finns det en ambition att prioritera rätt saker och omfördela pengar? Pengarna finns!! Finns 
viljan?? 

 

Munkedal 20180627 

Kristdemokraterna i Munkedal 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 177    Dnr: KS 2018-280 
 
Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige 
att besluta om föräldraledighet för förtroendevald  
 
Sammanfattning 
 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för 
fullmäktige att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
I enlighet vad Åsa Karlsson (S) framför i sin motion ger nya kommunallagen 
(2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda som fullgör 
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
För att genomföra förslaget krävs en revidering av fullmäktiges arbetsordning. 
Det bör också framgå vad för typ av förmåner som gäller.  
Det kan också behövas en revidering av kommunens arvodesbestämmelser där 
det framgår hur ersättningar ska betalas vid beviljad ledighet samt vid ersättares 
tjänstgöring. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-16. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 162. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och SD-gruppen: Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 162     Dnr: KS 2018-280 
 
Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige 
att besluta om föräldraledighet för förtroendevald 
 
Sammanfattning 
 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för 
fullmäktige att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
I enlighet vad Åsa Karlsson (S) framför i sin motion ger nya kommunallagen 
(2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda som fullgör 
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
För att genomföra förslaget krävs en revidering av fullmäktiges arbetsordning. 
Det bör också framgå vad för typ av förmåner som gäller.  
Det kan också behövas en revidering av kommunens arvodesbestämmelser där 
det framgår hur ersättningar ska betalas vid beviljad ledighet samt vid ersättares 
tjänstgöring. 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut då det är en politisk fråga. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-16. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Lämnas utan förslag till beslut. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
  

23



 

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 

 
 

  
  2018-08-16 Dnr: KS 2018-280
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa 
rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet 
för förtroendevald 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut 

Sammanfattning 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för fullmäktige 
att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
I enlighet vad Åsa Karlsson (S) framför i sin motion ger nya kommunallagen 
(2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda som fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ekonomiska och andra 
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är 
anställda hos kommunen. 
 
För att genomföra förslaget krävs en revidering av fullmäktiges arbetsordning. Det 
bör också framgå vad för typ av förmåner som gäller.  
Det kan också behövas en revidering av kommunens arvodesbestämmelser där det 
framgår hur ersättningar ska betalas vid beviljad ledighet samt vid ersättares 
tjänstgöring. 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut då det är en politisk fråga. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Åsa Karlsson (S) 
Slutarkiv 

Håkan Sundberg   
Kommundirektör  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 168     
 
Begäran om borgen för Rambo AB  
 
Sammanfattning 
 
Rambo AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för den 
investering bolaget kommer att göra i samband med det nya ”fyrfackssystemet” 
som beslutades av kommunfullmäktige i februari 2017 och med beslut om taxa i 
juli 2018. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem 
beräknas införas i Munkedals kommun från 2019-10-01. Fastighetsägarna 
kommer att under våren 2019 få information för val av insamlingssystem och 
abonnemang för sin fastighet. Insamlingen kommer att ske i Rambo regi. 
 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är 
framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i 
Lysekils 
kommun. 
 
Beredning 
 
Sektorchef samhällsbyggnad och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-
11. Ansökan om borgen för Rambo AB, daterad 2018-09-11. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beviljar borgen på 16,35 mnkr till Rambo AB för 
investeringar i det nya fyrfackssystemet. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift kommer att tas enligt 
gällande beslut, för närvarande 0,25 % årligen.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
SD-gruppen: Avslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och SD-gruppens 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 168 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beviljar borgen på 16,35 mnkr till Rambo AB för 
investeringar i det nya fyrfackssystemet. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift kommer att tas enligt 
gällande beslut, för närvarande 0,25 % årligen.  

 
Reservation 
 
SD-gruppen  
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  2018-09-11 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Begäran om borgen för Rambo AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar borgen på 16,35 mnkr till Rambo AB för investeringar i 
det nya fyrfackssystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift kommer att tas enligt gällande beslut, 
för närvarande 0,25 % årligen.  

Sammanfattning 
Rambo AB har inkommit med en begäran om kommunal borgen för den investering 
bolaget kommer att göra i samband med det nya ”fyrfackssystemet” som beslutades 
av kommunfullmäktige i februari 2017 och med beslut om taxa i juli 2018. 
 
Nuvarande insamlingsentreprenad gäller till 2019-09-30. Nytt insamlingssystem 
beräknas införas i Munkedals kommun från 2019-10-01. Fastighetsägarna kommer 
att under våren 2019 få information för val av insamlingssystem och abonnemang 
för sin fastighet. Insamlingen kommer att ske i Rambo regi. 
 
Bedömda investeringar och driftkostnader, och förslag till renhållningstaxa, är 
framtagen utifrån Rambos erfarenhet av att driva insamlingen i egen regi i Lysekils 
kommun. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Rambos investering finansieras via renhållningstaxan. 

Miljö 
Källsorteringen bedöms öka när det nya systemet införs.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 169    Dnr: KS 2018-334 
 
Omformulering av borgensbeslut – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning  
 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att 
kommunen formulerar sina borgensåtagande som en proprieborgen. Alltså att 
kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark 
borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, 
för att få så bra villkor som möjligt.  
De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkedals vatten AB har 
inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar 
ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkedal Vatten AB. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-03. Beslut 
fullmäktige 2017-10-26, § 77. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 
154. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Karin Blomstrand (L), Rolf Jacobsson (KD) och Ove Göransson (V): Avslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Karin Blomstrand 
(L) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 169 
 
Reservation 
 
Karin Blomstrand (L) och Ove Göransson (V)  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 154     Dnr: KS 2018-334 
 
Omformulering av borgensbeslut – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att 
kommunen formulerar sina borgensåtagande som en proprieborgen. Alltså att 
kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark 
borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, 
för att få så bra villkor som möjligt.  
De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkedals vatten AB har 
inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar 
ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkedal Vatten AB. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-03. Beslut 
fullmäktige 2017-10-26, § 77. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 
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  2018-07-03 Dnr: KS 2018-334
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Omformulering av borgensbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkedals 
vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 125 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Tidigare beslut KF §77 2017-10-26 upphävs. 
 

Sammanfattning 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att kommunen 
formulerar sina borgensåtagande som en Proprieborgen. Alltså att kommunen går i 
borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark borgenskrivning och det 
används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, för att få så bra villkor som 
möjligt. De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkedals vatten AB 
har inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar 
ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkedals vatten AB. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser    
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Munkedals vatten AB 
Ann Sörman, Kommuninvest AB 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 170    Dnr: KS 2017-5 
 
Justering av investeringsanslag i budget 2018 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens mål och resursplan, budget 2018 beslutades 2017-06-29 § 61 att 
fastställa investeringsramen för kommunen till 77,8 mnkr.  
Då investeringarna för Centrumskolan har försenats behövs ramen justeras för 
2018 med 34 mnkr som överförs till budget 2019 och kommer att antas i Mål- 
och resursplanen, budget 2019. 
 
Projektnummer 1116 Centrumskola reinvestering flyttas 15 mnkr från 2018 års 
budget till 2019. 
 
Projektnummer 1117 Centrumskola nyinvestering flyttas 19 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 155. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen, Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: 
Bordläggning 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsens beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 155    Dnr: KS 2017-5 
 
Justering av investeringsanslag i budget 2018 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens mål och resursplan, budget 2018 beslutades 2017-06-29 § 61 att 
fastställa investeringsramen för kommunen till 77,8 mnkr.  
Då investeringarna för Centrumskolan har försenats behövs ramen justeras för 
2018 med 34 mnkr som överförs till budget 2019 och kommer att antas i Mål- 
och resursplanen, budget 2019. 
 
Projektnummer 1116 Centrumskola reinvestering flyttas 15 mnkr från 2018 års 
budget till 2019. 
 
Projektnummer 1117 Centrumskola nyinvestering flyttas 19 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  
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  2018-05-15 Dnr: KS 2017-5 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomiavdelningen 

Justering av investeringsanslag i budget 2018 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 2018 på 77,8 
mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans investeringar kommer att behövas 
skjutas till år 2019.  
 

Sammanfattning 
I kommunens mål och resursplan, budget 2018 beslutades 2017-06-29 §61 att 
fastställa investeringsramen för kommunen till 77,8 mnkr. Då investeringarna för 
Centrumskolan har försenats behövs ramen justeras för 2018 med 34 mnkr som 
överförs till budget 2019 och kommer att antas i Mål- och resursplanen, budget 2019 
Dnr 2017-448. 
 
Projektnummer 
Projektnummer 1116 Centrumskola reinvestering flyttas 15 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  
Projektnummer 1117 Centrumskola nyinvestering flyttas 19 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommande driftkostnad för investeringen förskjuts ett år framåt. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, sektorchef Samhällsbyggnad 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomiavdelningen  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 171    Dnr: KS 2017-448 
 
Skattesats 2019  
 
Sammanfattning 
 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 156. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Rolf Jacobsson (KD): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Återkommer i fullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

  

45

linand001
Rektangel



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 156     Dnr: KS 2017-448 
 
Skattesats 2019 
 
Sammanfattning 
 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2017-448
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller, Ekonomienhet 

Skattesatsen för år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 

Sammanfattning 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef, Controller, Kommunchef 
 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 173     Dnr: KS 2018-527 
 
Översyn av medborgarråd 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige beslutade 
2018-06-27, § 53 att bifalla motionen.  
 
Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet 
för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13, § 138 att återremittera ärendet för att 
ha en kompletterade dialog med berörda organisationer. 
 
Beredning 
 
Beslut kommunstyrelsen 2018-06-13, § 138. Beslut arbetsutskottet 2018-05-30, 
§ 134. Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-
19. Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 158. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 173 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 
Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2021-03-31. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till förvaltningens 
förslag i första och andra stjärnsatsen samt tilläggsyrkande att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunala rådet för handikappfrågor och 
kommunala pensionärsrådet fortsätter verksamheten under Välfärdsnämnden i 
två år och att kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av 
medborgarrådets funktion ska ske senast 2020-10-01. 
 
Rolf Jacobsson (KD) och Ove Göransson (V): Bifall S-gruppen med fleras 
yrkande. 
 
Karin Blomstrand (L): nuvarande råd ska fortsätta med ett krav på att alla parter 
ska tydliggöra rådens betydelse samt att råden ska användas som remissinstans 
inom förvaltningen. Utvärdering och dialog ska genomföras mellan oktober och 
december 2019 för en eventuell förändring från 2020. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras yrkande och Karin 
Blomstrands (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S-
gruppen med fleras yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 
Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 173 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för handikappfrågor 
samt Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin verksamhet under 
Välfärdsnämnden i två år. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2020-10-01. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 158     Dnr: KS 2018-527 
 
Översyn av medborgarråd 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige beslutade 
2018-06-27, § 53 att bifalla motionen.  
 
Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet 
för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13, § 138 att återremittera ärendet för att 
ha en kompletterade dialog med berörda organisationer. 
 
Beredning 
 
Beslut kommunstyrelsen 2018-06-13, § 138. Beslut arbetsutskottet 2018-05-30, 
§ 134. Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-
19. Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 158 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 
Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2021-03-31. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 138     Dnr: KS 2018-527 
 
Inrättande av medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som 
ska representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att 
höja delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-19. 
Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Arbetsordning för 
medborgarrådet, daterad 2018-04-19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
05-30, § 124. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 138 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2021-03-31. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för att ha 
en kompletterande dialog med berörda organisationer. 
 
M-gruppen: Återremiss för att kommunstyrelsen ska ges uppdraget att i dialog 
med medlemmarna i nuvarande råd samt representanter för kommunens 
ungdomar, efter att mål fastställts av kommunfullmäktige för kommande 
medborgarråd, arbeta fram ett förslag till Medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Ove Göransson (V) och SD-gruppen: Bifall till S-gruppen med fleras yrkande om 
återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att ärendet återremitteras. 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras motivering till återremiss 
samt på M-gruppen motivering till återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt S-gruppen med fleras motivering till återremiss. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärenden för att ha en 
kompletterande dialog med berörda organisationer. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 124    Dnr: KS 2018-527 
 
Inrättande av medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning  
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som 
ska representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att 
höja delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-19. 
Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Arbetsordning för 
medborgarrådet, daterad 2018-04-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 
 
 

55



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(34) 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 124 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 

funktion ska ske senast 2021-03-31. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Matheus Enholm (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 

funktion ska ske senast 2021-03-31. 
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  2018-04-19 Dnr: KS 2017-527
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Inrättande av Medborgarråd i Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals kommun från 
och med 2019-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för Medborgarrådet att 
gälla från och med 2019-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för handikappfrågor samt 
Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska ske 
senast 2021-03-31. 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som ska 
representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet 
där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och 
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter utses av 
handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande 
frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället inrätta 
ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där kommundirektör 
och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden sammankallas för särskilda 
ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala tjänstemän adjungeras efter 
behov. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Arvodeskostnaderna kan komma att påverkas. På vilket sätt är dock oklart då 
kommunens arvodesbestämmelser ska ses över inför 2019. 
Totala arvodeskostnaderna för KPR och KRF var för 2016 77 472 kr och för 2017 
71 142 kr. 

Folkhälsa 
Ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. 

Barnkonventionen 
För att leva upp till detta steg i planen måste sammanhang skapas där barn och 
unga har en plats, där de blir lyssnade på och där deras åsikter också värderas. Ett 
forum där barn och unga har möjlighet att tycka till om kommande beslut och där de 
görs delaktiga i den demokratiska processen och därmed också samhällsutvecklingen 
är viktigt och grundläggande för att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd 
där barn och unga inkluderas utgör därför en viktig grund för att leva upp till 
målsättningen i kommunens handlingsplan såväl som för genomförande av 
Barnkonventionens intentioner generellt. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga sektorchefer 
Kommunchef 
Pensionärsorganisationerna 
Intresseorganisationer under HSO  
Styrelsen för Munkedals Förening för Unga (MFFU) 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Inledning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som ska 
representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
Bakgrund 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och 
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där representanter utses av 
intresseorganisationer under handikappförbunden. 
 
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och 
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för organisationerna 
och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara referensorgan i frågor 
som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer. 
 
KPR består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs 
av pensionärsorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant 
väljs av kommunstyrelsen. 
KRF består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs 
av brukarorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant väljs av 
kommunstyrelsen. 
 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande 
frågor. 
 
Syfte 
 
Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet för 
råden. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många 
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa 
delaktighet för medborgarna. 
 
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning, 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som 
rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också ge 
förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen 
ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog 
och förankring. 
 
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för Barnkonventionen. 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.  
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör dem. 
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Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den 
kommunala beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan 
uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem. 
 
Metod 
 
Enkätundersökning 
En enkätundersökning i syfte att inhämta rådsmedlemmarnas synpunkter har 
gjorts. Enkäten skickades ut i december med önskan om svar senast den 31 
december. Frågorna som ställdes var utformade med rådens arbetsordning som 
underlag och de var: 
 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet till delaktighet och inflytande? 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har tillgång 
till ett forum för samråd, information och kommunikation? 

3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som 
rör organisationens medlemmar? 

5. Hur upplever du som medlem av rådet att återkopplingen från förvaltningen 
är? 

 
Även representanter från förvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig via en 
enkät med liknande frågeställningar. 
 
Remiss 
En remiss har ställts till KPR och KRF där råden bereddes möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Samråd 
Samråd har skett med representanter från styrelsen för Munkedals Förening för 
Ungdomar (MFFU) den 22 februari.  
 
Information 
Information på KPR/KRF sammanträde 24 april. 
 
Resultat 
 
Enkätundersökning 
För KRF var svarsfrekvensen på 55 % (5 svar av 9 utskickade enkäter) och för KPR 
var svarsfrekvensen på 60 % (6 svar av 10 utskickade enkäter). 
Det är svårt att dra någon slutsats av svaren då de på vissa av frågorna var en 
ganska spridd uppfattning. Dock kunde man på vissa frågor se tydliga tendenser åt 
ett håll. 
 
Resultat KRF: 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
till delaktighet och inflytande? 
Svar: 4 av 5 svarade att man tycker att man har bra möjlighet till 
delaktighet och inflytande. 
 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har tillgång 
till ett forum för samråd, information och kommunikation? 
Svar: Alla 5 svarade att man upplever tillgången till ett forum för samråd, 
information och kommunikation som bra eller mycket bra.  
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3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 
Svar: 3 av 5 svarade att man tycker att möjligheten att ta upp frågor av 
övergripande karaktär är bra eller mycket bra. Dock svarade 2 att man 
upplever att möjligheten är liten. 
 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som rör 
funktionsnedsatta? 
Svar: 3 av 5 tycker att möjligheten att ta initiativ och arbeta för 
förändringar är mycket bra. De andra 2 tycker att möjligheten är liten. 
 

5. Hur upplever du som medlem av KRF att återkopplingen från förvaltningen 
är? 
Svar: 3 av 5 svarade att återkopplingen är bra eller mycket bra. Dock 
svarade 2 att återkopplingen är ganska dålig. 

 
 
Resultat KPR: 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet till delaktighet och inflytande? 
Svar: 3 av 6 svarade att man tycker att man har bra möjlighet till 
delaktighet och inflytande och de andra 3 svarade att möjligheten upplevs 
som liten. 
 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har tillgång till ett forum för samråd, information och kommunikation? 
Svar: 4 av 6 svarade att man upplever tillgången till ett forum för samråd, 
information och kommunikation som bra. 2 svarade att de upplever 
tillgången till ett forum för samråd, information och kommunikation som 
liten. 
 

3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 
Svar: 3 av 6 svarade att man tycker att möjligheten att ta upp frågor av 
övergripande karaktär är bra. 3 svarade att man upplever att möjligheten är 
liten. 
 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter 
som rör pensionärer? 
Svar: 5 av 6 tycker att möjligheten att ta initiativ och arbeta för 
förändringar är liten. 1 svarade att man upplever möjligheten som bra. 
 

5. Hur upplever du som medlem av pensionärsrådet att återkopplingen från 
förvaltningen är? 
Svar: 5 av 6 svarade att man upplever återkopplingen som ganska dålig. 1 
svarade att återkopplingen upplevs som bra. 
 

Efter en sammanställning av svaren från båda råden kan man utläsa att de flesta 
upplever möjligheten till delaktighet och inflytande samt att tillgången till ett forum 
för samråd, information och kommunikation som bra. 
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Hur man upplever att möjligheten att ta upp frågor av övergripande karaktär är 
mer spritt. Lite mindre än hälften upplever möjligheten som liten och lite mer än 
hälften upplever möjligheten som bra. 
 
Det är dock ganska tydligt att man upplever möjligheterna att ta initiativ och arbeta 
för förändringar som liten, då totalt har 7 av 11 svarat så. 
 
Återkopplingen från förvaltningen upplevs som ganska dålig (totalt 7 av 11). 
 
Enkäten gav också möjlighet att lämna kommentarer, vilka redovisas här: 
 
”Svårt att få svar på frågor då tjänstemän uteblir – upplevs som nonchalant”. 

”Tar för lång tid att få igång datorer mm. Sånt borde vara färdigt innan”. 

”Råden är en viktig kanal mellan föreningarna i kommunen och de olika 
företrädarna inom kommunens förvaltningar”. 

”Råden är en mycket viktig del i samarbetet mellan föreningarna och kommunen. 
Föreningen är en viktig länk och fungerar mycket bra”. 

”Det är positivt är att råden vet vilka frågor som tas upp i det andra rådet då 
personerna kan ha samma problem som gäller både KPR och KRF. Inga vattentäta 
skott”. 

”Rådet är ett viktigt organ för föreningarna att föra fram åsikter samt för 
information och arbete för pågående och kommande verksamhet”. 

Resultat förvaltningen: 
Förvaltningens uppfattning av rådens påverkansmöjligheter, delaktighet och 
inflytande är att den inte är så stor. Rådens möjligheter att ta initiativ för att arbeta 
mot förbättringar uppfattas som liten. Ingen använder sig av råden för samråd 
innan beslut ska tas som rör målgruppen. 
Anledningarna som anges till varför är att råden upplevs som negativa, att råden 
har svårt att lyfta sig från detaljnivån, att den långtgående delegationen från 
kommunstyrelsen gör att det inte legat i förvaltningens syfte att söka stöd för 
annan uppfattning. 
 
Råden uppfattas inte som en instans dit man vänder sig för att få synpunkter i 
övergripande och strategiska frågor. 
 
Remiss 
KPR ställde sig 2018-02-20 § 7 bakom svar inlämnat av SPF Munkedal. 
 
De synpunkter som framhålls av KPR är: 
Att ersätta KPR och KRF med ett Medborgarråd kommer att omöjliggöra dialogen 
mellan kommunen och föreningarna. De framhåller att då andelen äldre i samhället 
kraftigt kommer att öka under de kommande åren blir de frågor som berör 
pensionärer och funktionshindrade en allt större del av kommunens vardag. 
De skriver i sitt svar att ungdomsrepresentanter förmodligen har ett begränsat 
intresse för att avsätta tid för dialog med kommunen om en bra färdtjänst, 
rabatterade busstransporter för pensionärer eller utökade trygghetsboenden. 
KPR har svårt att se hur två fasta dialog- och informationssammanträden per år ska 
kunna avhandla väsentliga frågor för alla representerade organisationer. 
 
 
 
 

63



 
Sida 6 av 8 

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 

De föreslår att: 
- KPR och KRF ska behållas i huvudsak oförändrade. 
- Att råden ska vara fortsatt kopplade till kommunstyrelsen för att på så vis få 

allomfattande information och tidigt kunna lämna synpunkter. 
- Kunskap om berörda medborgargrupperingars situation ska ges genom 

respektive råd. Detta för att tillvarata pensionärers och funktionshindrades 
erfarenheter och kompetens. 

- En verksamhetsplan ska tas fram varje år 
- Rådens synpunkter ska inhämtas i övergripande utredningar som berör 

pensionärer och funktionshindrades situation. Det ska dokumenteras och 
beslutsunderlag ska biläggas. 

- Råden ska vara remissinstans i frågor som särskilt berör pensionärer och 
funktionshindrade. 

- Ett medborgarråd skapas för övergripande frågor. Medlemmarna ska utses 
genom ett slumpmässigt urval ur den population som bor i kommunen. 
Urvalet bör bestå av totalt 40-50 personer i åldrarna 15-75 år. 

 
KPR föreslår att förslaget att upplösa de nuvarande råden och ersätta dessa med 
ett Medborgarråd förkastas och att de förslag som lämnas från rådet inarbetas. 
 
KRF lämnade 2018-02-20 § 5 följande synpunkter: 
 

- Det är viktigt att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande 
- Två möten per år är för lite, fyra möten per år önskas. 
- Viktigt att implementera barnkonventionen. 
- Mer information önskas. 

 
I övrigt hade KRF följande frågeställningar: 
 

- Hur många kommer medborgarrådet bestå av? 
- Hel- eller halvdagsmöten? 
- Vad menas med ytterligare möten vid behov? Vem kallar i så fall? 
- Hur ska beredningarna se ut? 
- Finns det risk att äldrefrågorna försvinner om unga inkluderas? 
- Finns det risk att gruppen blir för stor så man inte kan göra sin röst hörd? 
- Hur många från varje organisation ska utses? 

 
Samråd 
Efter samråd med Munkedals Förening för Unga framkom att ungdomarna ser 
väldigt positivt på att få en möjlighet att vara med och påverka. Representanterna 
ser positivt på ett Medborgarråd där man har möjlighet att få höra hur andra tänker 
och ser fram emot att diskutera och föra dialog om ärenden utifrån flera olika 
människors perspektiv. 
 
Information 
Frågeställningar som framfördes av KRF i remissförfarandet besvarades på 
ordinarie sammanträde 24 april. 
 
Slutsats 
 
Det är viktigt att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande samt att 
tillgången till ett forum för samråd, information och kommunikation.  
Det är också viktigt att öka möjligheterna att ta initiativ och arbeta för förändringar 
för medborgarna.  
 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som 
rör kommunens verksamhet och utveckling, kan få tillgång till en direkt och nära 
samhällsdialog. Medborgardialogen ska också ge förutsättningar för att tillvarata 
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kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen ansvarar även för att föra ut 
frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring. 
 
Barnkonventionen och barns och ungas rättigheter är viktiga och aktuella frågor 
både lokalt och nationellt. Barnkonventionen föreslås bli lag i Sverige från 2020 och 
Munkedals kommun har tagit fram en handlingsplan för hur arbetet med barns och 
ungas rättigheter ska implementeras och utvecklas. Barnkonventionen innehåller 
mänskliga rättigheter för barn och anger bland annat att alla barn är lika mycket 
värda, att barns bästa ska komma i främsta rummet och att barn har rätt att 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.  
 
Enligt kommunens handlingsplan för implementering av Barnkonventionen ska 
kommunen skapa en struktur i beslutsprocessen där barn och unga får möjlighet 
att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. För att leva upp till detta steg i 
planen måste sammanhang skapas där barn och unga har en plats, där de blir 
lyssnade på och där deras åsikter också värderas. Ett forum där barn och unga har 
möjlighet att tycka till om kommande beslut och där de görs delaktiga i den 
demokratiska processen och därmed också samhällsutvecklingen är viktigt och 
grundläggande för att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd där barn och 
unga inkluderas utgör därför en viktig grund för att leva upp till målsättningen i 
kommunens handlingsplan såväl som för genomförande av Barnkonventionens 
intentioner generellt. 
 
Att dialogen mellan kommun och föreningar skulle omöjliggöras genom inrättande 
av ett Medborgarråd är ett antagande som saknar belägg. Att äldrefrågor utgör en 
stor del av kommunens uppdrag stämmer, men det är långt ifrån det enda som 
hanteras.  
Vid samrådet med ungdomsrepresentanterna ställdes en fråga om varför Munkedals 
kommun inte hade fri kollektivtrafik för äldre när så många andra kommuner i 
närområdet har det, vilket vittnar om en förmåga hos ungdomarna att inte bara se 
till sitt eget bästa utan till alla medborgares bästa. Denna förmåga finns 
förhoppningsvis hos samtliga representanter i ett medborgarråd.  
Att föra dialog om frågor utifrån olika perspektiv kan ge möjlighet för utveckling. 
 
Att det för varje nytt år fastställs två sammanträdesdagar för Medborgarrådet är av 
vikt för att kunna hantera budgetprocessens tidsplan.  
Att råden ska sammankallas vid behov behövs då ärenden som hanteras av 
kommunen under ett år, där medborgardialog behöver föras, inte följer ett fast 
sammanträdesschema. Medborgarrådet kan därför behöva sammankallas vid 
behov. 
 
KRF framförde vikten av att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande 
samt att det är viktigt att barnkonventionen implementeras, vilket är synpunkter 
som förvaltningen delar.  
 
Att förvaltningen inte ser ett behov av eller har en vilja att vända sig till de 
befintliga råden är allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. För att kunna få till 
stånd en god medborgardialog krävs att både medborgare, förtroendevalda och 
förvaltningen hittar en gemensam arena där övergripande och strategiska frågor 
kan diskuteras öppet. 
 
Att skapa forum där olika grupper möts för att få förståelse för varandras behov 
och intressen av det lokala samhällets utveckling är av vikt dels för att för att låta 
särintressen utifrån t. ex. ålder möta varandra och belysa olika perspektiv och dels 
för att ge förtroendevalda och tjänstepersoner en mer heltäckande bild av behov 
för att motverka att man lyssnar på endast få särintressen. 
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För att få igång ett fungerade Medborgarråd föreslås att starta upp i liten skala för 
att i ett senare skede eventuellt kunna utöka representantskapet från andra 
intresseorganisationer. 
En utvärdering av Medborgarrådet bör göras efter två år och beroende på resultatet 
kan vidare beslut tas om hur rådet kan och bör utvecklas eller förbättras. 
 
Förslag 

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige ska inrätta ett Medborgarråd i 
Munkedals kommun med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
 
Att kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala pensionärsrådet och 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för medborgarrådet. 
  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Utvärdering av Medborgarrådet ska ske senast 2021-03-31. 
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Rådets syfte 
1 § Rådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information och 
kommunikation mellan representanter för funktionsnedsattas brukarorganisationer, 
pensionärsorganisationer, ungdomsföreningar och kommunen i frågor som har 
aktualitet och betydelse för medborgarna. 
 
Syftet med rådet är dialog, delaktighet och inflytande för medborgare. 

Uppgifter och verksamhet 
2 § Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om 
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse. 

Rådets representanter från kommunen och företrädarna för organisationerna skall i 
rådet kunna: 

 föra dialog i frågor av övergripande karaktär, 
 ta initiativ och lämna synpunkter för förbättringar i kommunens 

verksamheter 

Organisation 
3 § Medborgarrådet ligger direkt under kommunfullmäktige och är kopplade till 
beredningen för samhällsdialog. 

Sammansättning 
4 § Rådet skall bestå av 15 representanter. SPF utser 2 representanter och PRO 
utser 2 representanter. Intresseorganisationerna inom HSO utser 4 representanter. 
MFFU utser 4 representanter. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges 
presidium. Representanterna från intresseorganisationerna väljs för 1 år i taget. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande är också ordförande för medborgarrådet. Rådet 
väljer inom sig vice ordförande. 
 
Arbetsformer 
5 § Rådet ska ha minst två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommunchef och förvaltningschefer ska delta. Vid behov kan råden sammankallas 
för särskilda ärenden som behöver behandlas då övriga kommunala tjänstemän 
adjungeras efter behov. 
 
Ordföranden leder rådets möten och ansvarar för kallelser och anteckningar. 
Sekreteraren skickar ut kallelsen och skriver anteckningar på uppdrag av 
ordförande. Kallelse utsänds senast sju dagar innan sammanträdet. 
 
Ordförande och vice ordförande utgör rådets beredningsgrupp som tillsammans 
med kommunchefen avgör vilka frågor som har betydelse och skall tas upp på 
dagordningen. Rådets representanter kan via ordföranden ta initiativ och lyfta 
ärenden till dagordningen. 
 
Anteckningar skall föras vid sammanträdena. Anteckningarna ska delges 
ledamöterna i rådet, kommunstyrelsen samt förvaltningscheferna. 
 
Ekonomi 
6 § Kommunfullmäktige ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet. 

Arvoden och ersättningar utbetalas i enlighet med beslutade arvodesbestämmelser. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 174    Dnr: KS 2018-47 
 
Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun  
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av den nya politiska organisationen har det funnits anledning att 
se över Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun. 
 
Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till Regler och arvoden för 
förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag till arvodesnivåer för 
kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Beredning 
 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges arvodesberedning 2018-06-25, § 1. 
Regler och arvoden för förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag 
till arvodesnivåer för kommunala förtroendemannauppdrag. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 159. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av 
begränsat årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets 
månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 
kommunalrådets månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 
äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller 
arvodesberättigad förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 
beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset 
Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från 
arbetsplatsen (så kallade arbetsresor).  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 174 

 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för 
tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan 
göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arvodesberedningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av 
begränsat årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets 
månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 
kommunalrådets månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 
äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller 
arvodesberättigad förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 
beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset 
Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från 
arbetsplatsen (så kallade arbetsresor).  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för 
tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan 
göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 159     Dnr: KS 2018-47 
 
Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av den nya politiska organisationen har det funnits anledning att 
se över Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun. 
 
Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till Regler och arvoden för 
förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag till arvodesnivåer för 
kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Beredning 
 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges arvodesberedning 2018-06-25, § 1. 
Regler och arvoden för förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag 
till arvodesnivåer för kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av 
begränsat årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets 
månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 
kommunalrådets månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 
äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller 
arvodesberättigad förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 159 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 
beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset 
Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från 
arbetsplatsen (så kallade arbetsresor). 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för 
tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan 
göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-25 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  
ARVODESBEREDNING 

 
§ 1 
 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
Med anledning av ny politisk organisation finns också anledning att se över 
regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
 
Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till Regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag till 
arvodesnivåer för kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av begränsat 

årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 

äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller arvodesberättigad 
förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 

beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset Forum 
att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen 
(så kallade arbetsresor). 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för tolkningar 

och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan göra mindre 
ändringar och tillägg i dessa. 
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Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
 
 
 
 
 
  

Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Dnr: KS 2018-47 
 

Typ av dokument: 
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Handläggare: 
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Antagen av: 
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Antagningsdatum: 
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Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
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Sida 2 av 9  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 
1§ Bestämmelserna 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. 

 
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”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77



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 

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. 
 
För representanter i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatta organ utgår 
ingen ersättning för resekostnader eller traktamenten. 
 
För årsarvoderad förtroendevald med beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller 
mer är kommunhuset Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För 
dessa förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen (så 
kallade arbetsresor). 

 
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. 
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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. 
 
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 § Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i 

arvodesbestämmelserna och kan göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 
 

 
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 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

(Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i 
textdelen.) 

3 § Förlorad arbetsinkomst 

1. Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 2000 kr/dag 5 % av kommunalrådets 
månadsarvode per dag.  
 
Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 5 % av kommunalrådets månadsarvode, 
delat på 8, per timme. 
 

2. Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd 
sjukpenninggrundande inkomst: 

a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 2000 kr/dag 5 % av 
kommunalrådets månadsarvode per dag.  

b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 250 kr/tim 5 % av kommunalrådets 
månadsarvode, delat på 8, per timme.  
(dock maximalt 8 x timersättning/dag) 

3. 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 

1. 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 
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2. Schablonberäknat belopp: 

12 % x Sjukpenninggrundande inkomst per dag 

  260  
    

maximalt:    

12 % x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode per dag 

  260  
 
 
§ 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. 
 
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. 

 

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 månadsarvode 

Ordf. samhällsbyggnadsnämnd 40 % per månad 
Ordf. barn- och utbildningsnämnd 40 % per månad 
Ordf. välfärdsnämnd 40 % per månad 

 

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.  
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8 § Begränsat årsarvode 

 
Beräkningsgrund i % av 
kommunalrådets månadsarvode 

  
Se bilaga 2. 
 
 
Förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även erhålla arvode 
för sammanträden, förrättningsarvode 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 mm 

Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna, 
inklusive restid, (halv dag), med 1,2 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 
Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag) 
ersätts med 2 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 
Justering av protokoll ersätts med 200 kr 300 kr per justeringstillfälle. 
Justeringsarvode utgår ej då justeringen äger rum i direkt anslutning till annat 
sammanträde eller arvodesberättigad förrättning. 
 
Maximalt kan ett heldagsarvode eller två halvdagsarvoden betalas ut per dag. 

 
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 tidsredovisningen ska ske 
 
Redovisning sker på Munkedals kommuns särskilt framtagna blanketter. Dessa finns 
tillgängliga på kommunens hemsida eller kan hämtas hos sekreteraren. 
 
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) 
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Bilaga 2 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Förslag till arvoden för Munkedals kommun

Arvode för riksdagsledamot 2017-11-01 784800

2017-11-01
Arvode för riksdagsledamot, kr/mån 65 400
Faktor 0,75
Beräkningsbas, kr/mån 49 050

Nämnd/styrelse

UPPDRAG

Kommunfullmäktige År månad
Ordförande 8% 47 088 3 924
1:e och 2:e vice ordförande 0% 0 0

47 088 3 924
Kommunstyrelse
Ordförande, kommunalråd 100% 588 600 49 050
1:e vice ordf. 10% 58 860 4 905
2:e vice ordf. Oppositionsråd 50% 294 300 24 525

941 760 78 480
Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande 40% 235 440 19 620
1:e vice ordf. 6% 35 316 2 943
2:e vice ordf. 10% 58 860 4 905

329 616 27 468
Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande 40% 235 440 19 620
1:e vice ordf. 6% 35 316 2 943
2:e vice ordf. 10% 58 860 4 905

329 616 27 468
Välfärdsnämnd
Ordförande 40% 235 440 19 620
1:e vice ordf. 6% 35 316 2 943
2:e vice ordf. 10% 58 860 4 905

329 616 27 468
Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande 10% 58 860 4 905
1:e vice ordförande 1% 5 886 491
2:e vice ordförande 2% 11 772 981

76 518 6 377
Jävsnämnd
Ordförande 0% 0 0
1:e vice ordförande 0% 0 0
2:e vice ordförande 0% 0 0

0 0
Kommunrevision
Revisorer 3% 17 658 1 472

(Totalt 5 revisorer) 88 290 7 358
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Valnämnd
Ordförande, valår 1% 5 886 491

Valberedning
Ordförande 1% 5 886 491

5 886 491

Överförmyndaren 7% 41 202 3 434
41 202 3 434

Munkbo AB
Ordförande 3% 17 658 1 472

Dilab
Ordförande 3% 17 658 1 472

Munkedal Vatten AB
Ordförande 3% 17 658 1 472

Totalt fasta arvoden 2 242 566 186 881

Hel-, halvsdags och justeringsarvode
Heldagsarvode 2% 981 kr
Halvdagsarvode 1,20% 589 kr
Justeringsarvode 300 kr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 175    Dnr: KS 2018-384 
 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner  
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I 
handlingsplanen har kartläggning gjorts om hur implementering av 
barnkonventionen ska göras.  
Områden som pekas ut är bland andra Barnkonventionen i styrning och ledning 
samt kultur för gemensamt ägande. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även 
få fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer fick i uppdrag att bereda frågan. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
besluta om att det i mallen för motioner ska införas en frågeställning som lyder 
”Påverkar detta barn?”. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. Beslut KF 
2017-11-23, § 94. Handlingsplan Barnkonventionen, daterad 2017-06-21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-29, § 160. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V): 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 160     Dnr: KS 2018-384 
 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I 
handlingsplanen har kartläggning gjorts om hur implementering av 
barnkonventionen ska göras.  
Områden som pekas ut är bland andra Barnkonventionen i styrning och ledning 
samt kultur för gemensamt ägande. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även 
få fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer fick i uppdrag att bereda frågan. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
besluta om att det i mallen för motioner ska införas en frågeställning som lyder 
”Påverkar detta barn?”. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. Beslut KF 
2017-11-23, § 94. Handlingsplan Barnkonventionen, daterad 2017-06-21. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 
Tid och plats Onsdagen den 27 juni kl. 13.00 – 14.40 

Kommunhuset Forum, Kochrummet 
  
Närvarande ledamöter Ej närvarande ledamöter 
Caritha Jacobsson (S), ordförande 
Helena Hansson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Jan Hognert (M) 
Olle Olsson (KD) 
Per Nilsen (SD) 

Kasper Gustavsson (V) 
Björn Jacobson (L) 
 

  
Övriga närvarande  
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

 

 
 
1 

 
Handlingsplan för att vitalisera fullmäktige 
 

Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem åtgärder 
som kan vitalisera fullmäktige. 
 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till Handlingsplan för 
vitaliseringen av fullmäktige. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan beslut av fullmäktige. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
 
 
2 

 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 

Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I handlingsplanen 
har kartläggning gjorts om hur implementering av barnkonventionen ska göras. Områden 
som pekas ut är bland andra: Barnkonventionen i styrning och ledning samt kultur för 
gemensamt ägande. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även få 
fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motionen ska införas en frågeställning: 
Påverkar detta barn? 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 

 
                                       
   
Linda Ökvist                                           Caritha Jacobsson (S) 
Kommunsekreterare  Ordförande 
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter. Sverige ratificerade1 Barnkonventionen 1990 och har lagt ett förslag på 
att den ska bli nationell lag från 2020. Barnkonventionen är den konvention som 
flest länder anslutit sig till. 196 stater har ratificerat konventionen och idag är det 
bara USA som hittills inte gjort det.  

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. Den innehåller 54 
artiklar och tre fakultativa protokoll2 som alla är lika viktiga och bildar en helhet, 
men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra 
huvudprinciperna ska användas i tolkningen av de andra artiklarna. 

 
 
 

 

”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är  
något fel med det. Och alla är lika värda.” 

 
Elev åk. 3 i Munkedal. 

 
 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att 
barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, 
att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet 
att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också 
beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt 
eget språk, kultur och lek och fritid.  

 

                                          
1 Att ratificera en konvention innebär att staten förpliktigar sig att följa konventionen och att den blir 
juridiskt bindande. 
2 Ett fakultativt protokoll är ett tilläggsprotokoll som har samma juridiska status som konventionen. 
Sverige har hittills ratificerat två av de tre fakultativa protokollen.  

Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12

Alla barn är lika 
mycket värda 
och har samma 
rättigheter. 
Ingen får 
diskrimineras. 

Barnets bästa 
ska komma i 
främsta 
rummet vid alla 
beslut som rör 
barn. 

Alla barn har 
rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling. 

 

Varje barn har rätt 
att uttrycka sin 
mening och höras i 
alla frågor som rör 
barnet. Barnets 
åsikt ska beaktas i 
förhållande till 
barnets ålder och 
mognad. 
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De länder som anslutit sig till Barnkonventionen ska utnyttja sina tillgängliga 
resurser maximalt för att följa Barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter. 
 

”Att man inte ska bli mobbad över hur man ser ut, hur man beter 
sig, vilken religion man tillhör eller inte bli mobbad alls.” 

 
Elev åk. 6 i Munkedal. 

 

Vi i Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i vår kommun och att 
Barnkonventionen efterlevs. I vårt kommunala uppdrag ingår att arbeta för barnets 
bästa och att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.  
 
 

Olika perspektiv 
I arbetet med barn och barns rättigheter brukar man prata om tre perspektiv – 
barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det är viktigt att skilja 
mellan de olika perspektiven.  

Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv är barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin 
situation. För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och 
det ska göras utifrån dess ålder och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till 
barnets perspektiv enligt artikel 12 i Barnkonventionen.  

Barnperspektiv 
Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för 
barnet. Vuxna som arbetar med barn har en särskild barnkompetens som blir en 
del av deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man 
arbetar med barnets rättigheter.  

Barnrättsperspektiv 
Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 
verksamheten arbetar utifrån rättigheterna i Barnkonventionen och har strategier 
för arbetet med att genomföra konventionen. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 
en verksamhet när man utgår från de fyra huvudprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 
123.  
 

”Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns,  
respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell  
personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet.” 

 
Barnrättighetsutredningen SOU 2016:19, sid. 286. 

                                          
3 Se sidan 1. 
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Kartläggning 
Inför framtagande av denna handlingsplan gjordes en kartläggning i kommunen om 
hur arbetet med Barnkonventionen ser ut idag och vilka förutsättningar kommunen 
har att utveckla arbetet. Kartläggningen gjordes i tjänstemannaledning, bland 
medarbetare, politiker och i barngrupper. Kartläggningen identifierade ett antal 
områden för utveckling för att möjliggöra en hållbar struktur och ett levande arbete 
för barns rättigheter.  

Kartläggningen pekade ut att de områden som bör inrymmas i 
implementeringsarbetet är: 

 Kunskapsbyggande och medvetenhet om Barnkonventionen. 
 Barnkonventionen i ledning och styrning. 
 Kultur för gemensamt ägande. 
 Barns prioriteringar. 
 Tydliggörande av ansvarsfördelning.  
 Uppföljning och återrapportering.  

 
Tidsplan 
Implementering av Barnkonventionen i Munkedals kommun sker i två steg: 

1. Inledande tvåårig handlingsplan för att bygga en struktur där hänsyn tas till 
resultatet av kartläggningen. Fokus är hållbara strukturer och ett 
ledningsperspektiv.  
 

2. Uppföljning efter två år och framtagande av ny tvåårig handlingsplan. Fokus 
då kommer vara på aktiviteter i verksamheterna och att ta fram en 
arbetsstruktur för barns inflytande, samt information till barn om 
Barnkonventionen och deras rättigheter.  

Denna handlingsplan utgör steg 1 i processen med implementering. Ytterst handlar 
arbetet med implementering om att vi ska tillgodose barns rättigheter och att 
förutsättningarna ska bli bättre för varje barn i kommunen. Vi behöver arbeta fram 
bra strukturer för att på sikt göra skillnad för alla barn och därför är steg 1 viktig 
att få till stånd först.  
 

Genomförande 
Implementering av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter 
i Munkedals kommun. Samtliga verksamheter har ansvar för att prioritera frågorna 
och genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Det är av yttersta vikt att 
verksamheterna avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete.  

Folkhälsostrategen har ett särskilt uppdrag i att leda arbetet och stödja 
verksamheterna i genomförandet av åtgärderna. 
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Uppföljning 
Handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen efter halva tiden. 

Återrapportering sker till kommunfullmäktige i samband med framtagande av ny 
handlingsplan.  

Handlingsplanen ska integreras i ordinarie styr- och ledningssystem.   
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Kunskap och 
medvetenhet 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara känd inom hela 
organisationen.  

 

 Bygga en gemensam kunskapsbas för både 
medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
Använda webbutbildning om 
Barnkonventionen på arbetsplatsträffar som 
miniminivå och utröna målgrupper för 
ytterligare kunskapsnivåer.   
 

 Ta fram enkla hjälpmedel för 
informationsspridning i form av till exempel 
PowerPoint-presentationer och fråge-
/övningspaket till arbetsplatsträffar.  
 

 Säkerställa struktur för information och 
utbildning av nyanställda.  
 

 Identifiera och använda 
ombud/ambassadörer, till exempel ICDP-
kontaktpersoner, för att sprida kunskap inom 
organisationen.  
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

  

  

 
 
Ledning och 
styrning 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 4, 12. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
implementeras i 
styrdokument och 
beslutsunderlag.   

 

 Tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen och ta fram struktur för 
analys och konsekvensbeskrivning av beslut 
som berör barn.  
 

 Översyn och uppdatering av relevanta 
styrdokument, reglementen och uppdrag för 
att säkerställa att barnrättsperspektivet 
inryms.     
 

 Översyn av hur befintlig statistik och kunskap 
om barns livsvillkor används inför beslut och 
planering.   
 

 Undersöka struktur för att möjliggöra barns 
inflytande och delaktighet.   
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Gemensamt 
ägande 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara en ständigt aktuell 
och närvarande fråga i 
hela organisationen.  

 

 
 Gemensamt ansvar att sprida och förankra 

handlingsplanen.   
 

 Identifiera och sprida positiva och lärande 
exempel i organisationen.   
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

 
 

 

  

  

 
 
Barns 
prioriteringar4 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 19, 23. 
 
 
 
Målsättning: 
Säkerställa att barn i 
särskilt utsatta 
livssituationer får sina 
rättigheter tillgodosedda.   

 

 
 Utreda vilka barn som står längst ifrån att få 

sina rättigheter tillgodosedda och göra en 
översyn av arbetet med barn i särskilt 
utsatta livssituationer.  
 

 Översyn av arbetet mot mobbning, kränkning 
och diskriminering.     
 

 Sätta fokus på barns rätt till frihet från alla 
former av våld. Översyn av strukturer för att 
förebygga, samt se över att rutiner och 
information finns om anmälningsskyldighet.  

 
 

 
  

 

  

                                          
4 Prioriterade frågor vi bör sätta särskilt fokus på utifrån det som framkommit i kartläggningen bland 
barngrupper i kommunen.  
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Exempel på hur en motion kan utformas (rekommendation från beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer) 
 

 

Ev partilogga    Datum  

 
 
Motion om… 
 
 

Motionens bakgrund och syfte 
Varför väcks ärendet, vilket problem ska lösas/vad ska förbättras osv  
 
(ge en kort bakgrund) 

Förslaget 
För att lösa problemet/utveckla verksamheten anser jag att … bör göras och på … 
sätt.  
 
(motivera, utveckla och förklara förslaget) 
 
Notera: 
Om motionens förslag är att en utredning ska komma till stånd  kan du som motionär också 
tänka på vill lämna förslag till hur utredningen ska genomföras, t.ex. omfattning av 
utredningen, tidsåtgång och återrapportering, om utredningen ska begränsas eller drivas 
förutsättningslöst, om vissa principer ska gälla eller om vissa områden ska undantas.  
 
(Notera att om motionens syfte är få till stånd en utredning är det detta kommunfullmäktige 
ska ta ställning till, dvs bifall eller avslag. Sakfrågan, dvs resultatetbehandlar då 
kommunfullmäktige vanligen som ett ”nytt” ärende.) 
 

Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att….. 
 

 

Underskrift/-er 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 176    Dnr: KS 2018-363 
 
Handlingsplan för att vitalisera kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem 
åtgärder som kan vitalisera fullmäktige. 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till 
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna 
beredningen för fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan 
beslut av fullmäktige. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
anta handlingsplanen. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. 
Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 161. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 161     Dnr: KS 2018-363 
 
Handlingsplan för att vitalisera kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem 
åtgärder som kan vitalisera fullmäktige. 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till 
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna 
beredningen för fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan 
beslut av fullmäktige. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
anta handlingsplanen. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. 
Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 
Tid och plats Onsdagen den 27 juni kl. 13.00 – 14.40 

Kommunhuset Forum, Kochrummet 
  
Närvarande ledamöter Ej närvarande ledamöter 
Caritha Jacobsson (S), ordförande 
Helena Hansson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Jan Hognert (M) 
Olle Olsson (KD) 
Per Nilsen (SD) 

Kasper Gustavsson (V) 
Björn Jacobson (L) 
 

  
Övriga närvarande  
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

 

 
 
1 

 
Handlingsplan för att vitalisera fullmäktige 
 

Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem åtgärder 
som kan vitalisera fullmäktige. 
 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till Handlingsplan för 
vitaliseringen av fullmäktige. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan beslut av fullmäktige. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
 
 
2 

 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 

Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I handlingsplanen 
har kartläggning gjorts om hur implementering av barnkonventionen ska göras. Områden 
som pekas ut är bland andra: Barnkonventionen i styrning och ledning samt kultur för 
gemensamt ägande. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även få 
fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motionen ska införas en frågeställning: 
Påverkar detta barn? 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 

 
                                       
   
Linda Ökvist                                           Caritha Jacobsson (S) 
Kommunsekreterare  Ordförande 
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kommunfullmäktige 
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Dokumentansvarig / Handläggare: Kommunsekreterare 

Revisionshistorik: Uppdateras vid förändringar i dokumentet 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2017-10-26, § 74 fattat beslut om ny politisk organisation 
från och med 2019-01-01. Ett av målen med den nya organisationen var att 
vitalisera fullmäktige. 

En ny politisk organisation vitaliserar inte självmant kommunfullmäktige. Därför har 
fullmäktiges ledamöter på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram 
fem åtgärder som kan göra vitaliseringen tydligare. 
För varje åtgärdspunkt har det också tillskrivits ett ansvar för genomförande. 

Lokal 
Befintlig sammanträdeslokal upplevs som trång och opraktisk för ändamålet. 

Åtgärd 
Sporren på Munkedals Utvecklingscentrum i Dingle renoveras och anpassas till att 
fungera som fullmäktiges offentliga sammanträdeslokal. 

Förslag finns även att fullmäktigeförsamlingen förrättar sammanträden i de olika 
kommundelarna. Viktigt att tänka på är att tekniken kan variera på de olika 
platserna. 

Ansvar 
Fullmäktiges presidium ansvarar för var fullmäktiges sammanträden förläggs. 

Utbildning 
Utbildning krävs för att fullmäktiges ordförande och ledamöter ska kunna hantera 
sitt förtroendeuppdrag på bästa sätt. 
Hemsidan kan fungera som en informationskälla, men även utbildningsinsatser 
krävs.  
Utbildningsdagar med tydligt tema. 

Åtgärd 
Utbildning särskilt riktad mot ordförande. Utbildning för ledamöter i fullmäktige. 
Munkedals kommuns webbplats ska användas som en informationskanal för vanligt 
förekommande frågeställningar vad gäller det politiska uppdraget. 

Ansvar 
Fullmäktiges presidium ansvarar för att kolla upp lämpliga utbildningsinsatser för 
både ordförande och ledamöter. 

Fullmäktiges ordförande tar med hjälp av kommunsekreteraren fram vilken 
information som bör finnas på kommunens webbplats. 

Var och en av ledamöterna i fullmäktige ansvarar för att ta till sig den information 
och utbildning som erbjuds. 

Ta hjälp av teknik 
Det finns många tekniska lösningar, t. ex. appar, som kan underlätta 
sammanträdesformalian när man ska begära ordet, genomföra voteringar mm. 
(Alla ledamöter i fullmäktige har läsplattor.) 

Åtgärd 
Undersöka vilka alternativ som finns för att förenkla sammanträdet och ta fram 
förslag. 
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Ansvar 
Fullmäktiges presidium bevakar och beslutar vilken teknik som kan anses lämplig. 

Var och en av ledamöterna i fullmäktige ansvarar för att ta till sig tekniken och 
använda den. 

Öka intresset för den politiska processen 
Öka intresset för den politiska processen hos allmänheten och att göra det 
meningsfullt för åhörare att lyssna till fullmäktiges debatter.  

Även öka förståelsen för processen hos de förtroendevalda. Kan bli många nya 
förtroendevalda från nästa mandatperiod. 

Åtgärd 
Införa allmänhetens frågestund på vissa möten varje år. (Detta kräver att 
fullmäktiges arbetsordning revideras.) 

Införa gemensamma dialogdagar. 

Ansvar 
Fullmäktiges presidium ansvarar för eventuell revidering av arbetsordning. 

Fullmäktiges presidium ansvarar för att hålla dialog med de övriga presidierna och 
planera gemensamma dialogdagar. 

Levande och saklig debatt. 
Få till en levande och saklig debatt.  

Åtgärd 
Hålla ordning och reda på sammanträdet. 

Ansvar 
Ordförande tillsammans med ledamöterna ansvarar för att var och en håller sig till 
ämnet och att debatten hålls saklig. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 178    Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Liberalerna  
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Liberalerna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
04-24. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-20. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-04-24. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 163. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

 
 
 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 178 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 163     Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Liberalerna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Liberalerna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
04-24. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-20. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-04-24. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

 
 
 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 163 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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  2018-06-20 Dnr: KS 2018-146
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Liberalerna i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Liberalerna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-04-24. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
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Beslutet expedieras till: 
Munkedals Arbetarekommun  
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
Ad 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
  

112



113



114



115



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

67(70) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-12 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 179    Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Moderaterna  
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Moderaterna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
06-29. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-02. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-29. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 164. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27300 31850 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 179 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 

4550 6 27300 31850 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 164     Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Moderaterna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Moderaterna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
06-29. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-02. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-29. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27300 31850 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 164 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 

4550 6 27300 31850 
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  2018-07-02 Dnr: KS 2018-146
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Moderaterna i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Moderaterna i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27300 31850 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Moderaterna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-06-
29. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
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Beslutet expedieras till: 
Moderaterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
Ad 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 180    Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Socialdemokraterna  
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Munkedals Arbetarekommun inkom med redovisning för kommunalt partistöd 
2018-06-09. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad 
av en särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-09. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-08-29, § 165. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande: 

 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen, Karin 
Blomstrand (L) och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 180 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande:  

 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 165     Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Socialdemokraterna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Munkedals Arbetarekommun inkom med redovisning för kommunalt partistöd 
2018-06-09. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad 
av en särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-09. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande: 

 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 165 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande:  

 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Munkedals 
Arbetarekommun i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Munkedals Arbetarekommun inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
06-09. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
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Beslutet expedieras till: 
Munkedals Arbetarekommun  
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
Ad 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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