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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Plats och tid

Kommunhuset Forum, onsdagen den 17 januari 2018, kl. 09.00-11.45

Beslutande

Åsa Karlsson (S) ordförande
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Ann-Sofie Alm (M)
Matheus Enholm (SD)

Utses att justera

Ann-Sofie Alm (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset Forum onsdagen den 17 januari, kl. 13.30.

Sekreterare

………………………………………………………….

Ordförande

…………………………………………………………

Justerande

Linda Ökvist

Paragrafer 1-15

Åsa Karlsson (S)

………………………………………………………….

Ann-Sofie Alm (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ och sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

Protokollet anslaget under
tiden
Förvaringsplats för protokollet

2018-01-18 – 2018-02-08
Administrativa enheten

Underskrift

………………………………………………………
Linda Ökvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§1

Dnr: KS 2017-490

Rekommendation avseende regler för beräkning av studieförbundens
kommunala anslag.
Sammanfattning
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det
statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands
Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för
beräkningen av de kommunala anslagen till studieförbunden.
Följande syften med det statliga anslaget till folkbildningen, antagna av
Riksdagen, har varit vägledande i Folkbildningsrådets fördelningsmodell och är
också styrande vad gäller nedanstående rekommendation:
Statsbidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar
att, utifrån egna värderingar och höga kvalitetsambitioner:
- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och
utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet
Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund ser stora fördelar såväl för
kommunerna som för de lokala studieförbundsenheterna att det kommunala
bidragssystemet i så stor utsträckning som möjligt harmonierar med det statliga.
Nedanstående rekommendation bygger därför i väsentliga delar på den statliga
fördelningsmodellen.
Rekommendation
Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet
- unika deltagare
- studietimmar
- deltagare med funktionsnedsättning
Kulturarrangemang
- Antal kulturarrangemang
Anslagets fördelning mellan verksamhetsformerna
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2018 års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en
eftersläpning på ett år. DVS 2018 års anslag beräknas på snittet av
verksamheten 2015 och 2016. Denna formel används i alla tre
verksamhetsformerna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 1

Nya studieförbund i kommunerna
För de studieförbund som är nya i kommunen sker en infasning efter genomförd
verksamhet efter samma principer som ovan. Infasningen sker under 2 år där
man vid första utbetalningsåret erhåller 50 % av anslaget och andra
utbetalningsåret
100 %.
Inrapportering av verksamhet
Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast
den 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande
års utbetalning av kommunbidraget. Ex 2018 års bidrag beräknas på
verksamheten för 2015 och 2016.
Utbetalning av kommunanslaget
Utbetalning av bidraget i sin helhet sker senast 31 januari.
De kommuner som antar rekommendationen tillhandahåller Västra Götalands
Bildningsförbunds fördelningsverktyg.
Tidigare fördelning
Kommunen har följt Västra Götalands Bildningsförbunds rekommendationer och
har därmed tillgång till deras fördelningsverktyg.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-28 samt 2018 års
rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen i Munkedals kommun beslutar att följa Västra Götalands
Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning av bidrag enligt förslag
som börjar gälla 2018-01-01

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


Justerandes sign

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun beslutar att följa Västra Götalands
Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning av bidrag enligt förslag
som börjar gälla 2018-01-01

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§2

Dnr: KS 2017-493

Yttrande över samråd från Vattenmyndigheterna – Åtgärdsprogram
2018-2022
Sammanfattning
Vattenmyndigheterna har lämnat ett förslag till åtgärdsprogram för perioden
2018-2021 för synpunkter. Förslaget kompletterar redan antaget
åtgärdsprogram för perioden 2016-2021. Detta förslag avser reviderade
föreskrifter om kvalitetskrav avseende yt- och grundvatten. Kvalitetskraven för
de tolv nya prioriterade ämnena är att god kemisk status ska nås 2027.
För kommunerna gäller följande avseende nya eller reviderade åtgärder:
- Bedriva tillsyn av verksamheter som medför att MKN inte följs eller
riskerar att inte följas.
- Bedriva tillsyn så att tillförseln av växtskyddsmedlen minskar
- Prioritera och genomföra sin tillsyn och ställa krav på att utsläpp av bla
prioriterade ämnen från avloppsledningsnät och avloppsledningsverk
minskar
- Anordna skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter
- Genomföra översikts- och detaljplanering samt prövning enligt plan- och
bygglagen
- Upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner
- Utveckla planer på hur dagvatten ska hanteras inom kommunen
- Verka för minskade utsläpp av dioxiner
Vattenmyndigheterna påstår att dessa åtgärder medför ingen eller liten
merkostnad ”eftersom det görs inom ramen för befintliga åtgärder”. Inget kunde
vara mer felaktigt. Åtgärderna medför högre kostnader för kommunen och
verksamhetsutövare i form av tillsyn, provtagning, åtgärder mm. Krav på
åtgärder bör inte framföras utan att kommunerna kompenseras ekonomiskt.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-20.
Samrådsdokumentation vattenförvaltning.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen begär att Vattenmyndigheterna ska utreda
konsekvenserna för kommunerna bättre. Om åtgärderna medför ökade
kommunala kostnader ska dessa kompenseras.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17

Forts § 2
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen begär att Vattenmyndigheterna ska utreda
konsekvenserna för kommunerna bättre. Om åtgärderna medför ökade
kommunala kostnader ska dessa kompenseras.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§3

Dnr: KS 2017-36

Revidering av delegationsordning
Sammanfattning
Under 2017 har en projektledare anställts inom samhällsbyggnadssektorn.
Uppdraget är att bistå framför allt fastighetschefen med ny-, om- och
tillbyggnadsprojekt avseende kommunala fastigheter. För att uppnå största
möjliga effekt bör projektledaren ha möjlighet att göra anbudsförfrågningar samt
anta anbud. För detta erfordras en komplettering i kommunstyrelsens
delegationsordning 2.5.2.5 a.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-11. Utdrag ur
kommunstyrelsens delegationsordning.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen
avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.2.5 att projektledare inom
samhällsbyggnadssektorn har rätt att anta leverantör för belopp mellan
25000 kr och 534890 kr.

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


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar delegationsordningen
avsnitt ekonomi gällande nr 2.5.2.5 att projektledare inom
samhällsbyggnadssektorn har rätt att anta leverantör för belopp mellan
25000 kr och 534890 kr.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§4

Dnr: KS 2018-12

Investeringar 2018 med plan 2019-2020 för Munkedal Vatten AB
Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har vid styrelsemöte den 20 oktober 2017 beslutat om
investeringar för 2018, plan 2019-2020.
Sammanställning
investeringar (tkr)
Reinvesteringar samt
utbyggnad av nät
(inkl verk, nät,
processförbättring etc)

Prognos 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

6 864

7 550

8 550

9 700

Omvandlingsområden

3 348

433

14 500

17 567

470

26 273

100

Omvandlingsområden
Tungenäset
överföringsledning
Exploateringsområden

3 245

1 384

11 530

2 648

Bruttoinvesteringar

13 927

35 640

34 680

29 915

Fakturerade
anläggningsavgifter

-3 139

-3 900

-9 777

-15 266

Nettoinvesteringar

10 788

31 740

24 903

14 649

Reinvesteringar omfattar omläggningar samt kapacitets- och säkerhetshöjande
åtgärder i befintligt ledningsnät samt investeringar i befintliga verk, reservoarer
etc.
Omvandlingsområden omfattar VA-utbyggnad som påkallats efter länsstyrelsens
beslut eller som definierades i samband med tillsynsmyndighetens inventeringar.
VA-utbyggnad kan även påkallas ihop med en ny detaljplan som ändrar
områdets förutsättningar. Här finns också stor osäkerhet och stor potentiell risk
för ökade kostnader då fastighetsägare i ”mindre bebyggelseområden” kan
begära kommunal lösning av VA-frågorna. Dessa frågor avgörs av länsstyrelsen.
De omvandlingsområden som ligger i budget och plan är inom Saltkällan och
Tungenäset.
Exploateringsområden avser ett antal detaljplaner som redan är antagna där det
finns möjlighet att exploatörer påbörjar exploateringen och därmed efterfrågar
VA-anläggningar. De kommunala projekten kan dock styras genom politiska
beslut.
Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt KF 2017-02-08 men är inte
med i ovan budget med plan.
Investeringar inom områdena omvandling samt exploatering genererar
anläggnings-intäkter då dessa investeringar innebär att fastigheter ansluts till
det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 4

Debitering av anläggningsavgift sker då investeringen färdigställts medan
utgiften ofta löper under flera år. Det blir därför en förskjutning mellan ett
projekts utgifter och inkomster.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-21. Munkedal Vatten
AB Budget 2018 samt plan 2019-2020.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för
Munkedal Vatten AB för 2018, plan 2019-2020

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag
Protokollsanteckning
Ann-Sofie Alm (M): återkommer i kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till investeringsbudget för
Munkedal Vatten AB för 2018, plan 2019-2020

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§5

Dnr: KS 2018-16

VA-taxa 2018 för Munkedals kommun
Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har på styrelsemöte 20 oktober 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige anta VA-taxa för 2018. Förslaget till taxa för 2018 är en
höjning av 2017 års anläggningstaxa med totalt 2,0%. Dessa beror på allmänna
kostnadsökningar, lön, investeringar etc.
Brukningstaxan föreslås vara oförändrad.
I övrigt har kostnader för extratjänster höjts med index och vissa föreskrifter
förändrats redaktionellt.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-21. VA-taxa för
Munkedal Vatten AB.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa för Munkedals kommun att
gälla fr o m 2018-04-01

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag
Protokollsanteckning
Ann-Sofie Alm (M): återkommer i kommunstyrelsen
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige antar förslag till VA-taxa för Munkedals kommun att
gälla fr o m 2018-04-01

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§6

Dnr: KS 2017-414

Förslag till ny taxa om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i
Munkedals kommun.
Sammanfattning
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk
cigarett vilket är en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga
via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en
tank och anordningen utan patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som
innehåller vätska med nikotin vilket kan användas för att fylla på en elektronisk
cigarett.
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en
anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är
kommunen samt skicka in ett egenkontrollprogram.
För att miljönämnden ska kunna utföra tillsynen enligt Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver nämnden ta ut en
avgift. Miljönämnden bedömer att den årliga tillsynstiden i medeltal för varje
tillsynsobjekt är 2 timmar och avgiften skulle då bli 1972 kronor per år.
Beredning
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-09-06, § 34, Taxa för tillsyn enligt Lag
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inom Munkedals
kommun.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut


Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” som motsvarar två
timmars handläggning.



Kommunfullmäktige antar en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn
enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till
Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut med tillägget att
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt ”Tobakslagen
(1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars handläggningstid samt att
tillsynen sker vid samma besök.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 6
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för tillsyn enligt ”Lag (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” som motsvarar två
timmars handläggning.



Kommunfullmäktige antar en timtaxa om 986 kronor per timme för tillsyn
enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”.



Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt
”Tobakslagen (1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars
handläggningstid samt att tillsynen sker vid samma besök.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17

§7

Dnr: KS 2017-415

Förslag till ny taxa för tobak i Munkedals kommun
Sammanfattning
Miljöenheten har de senaste året börjat jobba mer med tobakstillsyn. Tillsynen
innebär besök på skolgårdar, kontrollköp av tobak och vanliga tillsynsbesök. För
tillfället har miljöenheten 76 stycken registrerade verksamheter som säljer tobak
i de tre kommuner som Miljönämnden representerar.
Miljöenheten har märkt att tiden för tillsyn av tobak överskrider en timme. För
att kunna utföra den grundliga tillsynen anser miljöenheten att vi behöver utöka
tillsynstiden från en till två timmar.
Avgiften skulle då totalt hamna på 1972 kr/år.
Beredning
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2017-09-06, § 32, Taxa för tillsyn enligt
Tobakslagen inom Munkedals kommun.
Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att ändra Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen så
att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till
Miljönämnden i mellersta Bohusläns förslag till beslut med tillägget att
Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt ”Tobakslagen
(1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars handläggningstid samt att
tillsynen sker vid samma besök.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att ändra Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen så
att årsavgiften för tobaksförsäljning motsvarar två timmars handläggning.



Kommunfullmäktige beslutar att avgiften vid tillsyn enligt ”Lag (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” och tillsyn enligt
”Tobakslagen (1993:581)” ska sättas ned till max tre timmars
handläggningstid samt att tillsynen sker vid samma besök.

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§8

Dnr: KS 2017-445

Medborgarförslag om offentlig toalett i Munkedal
Sammanfattning
Ulla-Britt Eklund och Ove Göransson föreslår i ett medborgarförslag att en
offentlig toalett uppförs i anslutning till Forum och torget.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-29 § 61 att anslå 1,0 mnkr för en
offentlig toalett under 2019. Bygglov kommer att sökas under 2018. Möjlig plats
är i anslutning till Forum mellan Forum och ”posthuset”.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26, § 70 att delegera beslutanderätten
avseende medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-07, Beslut KF 201706-29 § 61, Medborgarförslag från Ulla-Britt Eklund och Ove Göransson.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslag om att inrätta en offentlig
toalett i Munkedals centrum är bifallen.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag till
beslut med tillägg att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att kontakta
lokala näringsidkare i alla kommunens tätorter för att se om man kan möjliggöra
tillgång till offentliga toaletter.
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen och Karl-Anders Anderssons (C) yrkande.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslag om att inrätta en offentlig
toalett i Munkedals centrum är bifallen.



Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att kontakta lokala
näringsidkare i alla kommunens tätorter för att se om man kan möjliggöra
tillgång till offentliga toaletter.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§9

Dnr: KS 2017-487

Medborgarförslag om återvinningsstation
Sammanfattning
Bosse Samstrand, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att en ny
återvinningsstation placeras ”någonstans ut mot Torreby”. Medborgarförslaget
anmäldes till kommunfullmäktige 2017-11-23, § 87.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI AB, ansvarar för och finansierar
återvinningsstationer och att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns
i Sverige. På uppdrag av FTI fungerar Rambo som samordningsentreprenör för
återvinningsstationer i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner.
I Munkedals kommun finns sex återvinningsstationer (Hedekas, Hällevadsholm,
Dingle och tre i Munkedal) samt en återvinningscentral (Hästesked) som drivs av
Rambo.
Det pågår en diskussion och anbudsinhämtning för en mer fastighetsnära
insamling av avfall och återvinningsbart material. Möjligheten finns att många
fastighetsägare kan få hämtning av upp till 8-10 olika fraktioner i tomtgräns. Det
förutsätter att anbuden ger acceptabla nivåer på taxor samt att vägarna fram till
fastigheterna är farbara för tyngre fordon.
FTI AB beslutar om eventuellt nya återvinningsstationer som dom finansierar.
Kommunen kan själv besluta om ytterligare stationer men får då finansiera en
sådan via skatten eller via avgifter från hushållskollektivet.
Med hänvisning till nuvarande diskussioner om fastighetsnära insamling bör
ingen ny återvinningsstation etableras väser om E6an. Om det inte blir insamling
av många fraktioner bör diskussion om nya stationer upptas med FTI AB.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23, § 87 att delegera beslutanderätten
avseende medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-27,
Medborgarförslag från Bosse Samstrand.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om en ny
återvinningsstation på väg ut mot Torreby.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Ann-Sofie Alm (M): återkommer i kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 9
Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om en ny
återvinningsstation på väg ut mot Torreby.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§ 10

Dnr: KS 2017-517

Verksamhetsplan och budget 2018 för Samordningsförbundet Väst
Sammanfattning
Förbundet har inkommit med verksamhetsplan med budget 2018, med
verksamhetsinriktning tom 2020, vilken togs av styrelsen i enlighet med
förslaget 2017-11-17 §72.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen innefattar fortsättning av pågående insatser, men även nytt:
Ytterligare en arbetsterapeut till insatsen Utredningen har en som möjliggör
fördubbling av antal deltagare, möjlighet till en utredning/termin i Strömstad och
enklare arbetsförmågebedömningar lokalt i samtliga kommuner. MVKetableringen, motsvarande MVK-vuxna och MVK -unga, men ny målgrupp.
Ekonomi
Totalt budgeteras kostnader för 12,414 mnkr under 2018. Bidraget från
medlemmarna 2018 blir 9,388 mnkr och intäkt från ESF på 0,440 mnkr och
förbundet kommer att använda det egna kapitalet under 2018 för budgetbalans.
Munkedals insats (medlemsavgift) uppgår för 2017 till 0,177 tkr. Munkedals
kommun medlemsavgift för 2018 är oförändrad, 0,177 mnkr.
Samordningsförbundets budget visar på ett underskott för respektive av de
kommande åren 2016-2018.
Förbundet ska följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella
rådet och därmed sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod.
Underskottet finansieras av Eget kapital för budgetbalans.
Budget enligt
samordningsförbundet mnkr
Intäkter medlemsbidrag
Intäkter ESF
Kostnader
Netto
Eget kapital

2017

2018
9,388
0,440

2019
10,000
0,440

2020
10,000
-

-12,414 -11,004 -10,009
-2,586
-0,564
-0,009
+3,181 +0,595 +0,031 +0,022

Beredning
T.f. ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-28.
Verksamhetsplan och budget 2018 för Samordningsförbundet Väst.
Förvaltningens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med
budget 2018 med verksamhetsinriktning t.o.m 2020 från
Samordningsförbundet Väst

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 10
Yrkande

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


Justerandes sign

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad verksamhetsplan med
budget 2018 med verksamhetsinriktning t.o.m 2020 från
Samordningsförbundet Väst

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§ 11

Dnr: KS 2017-81

Torghandelsföreskrifter för Munkedals kommun
Sammanfattning
Torghandel är under ordnade former ett välkommet inslag i den offentliga miljön
och bidrar till ett levande centrum.
De nya torghandelsföreskrifterna redovisar hur och var torghandel får bedrivas.
Ambitionen är att, med utgångspunkt från torghandelns positiva effekter ska,
hantering och tillsyn av tillstånd ske så enkelt och effektivt som möjligt.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-04.
Föreskrifter för torghandel, karta över torget i centrala Munkedal.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Torghandelsföreskrifter.



Kommunfullmäktige beslutar att under en prövotid om ett år inte ta ut avgift
för saluplats.



Kommunfullmäktige upphäver därmed nu gällande Torghandelsföreskrifter
för Munkedals kommun, antagna 2012-04-26, § 32.

Yrkande
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall till
förvaltningens förslag till beslut med ändring i torghandelsföreskrifterna under
§5: ”Försäljning får börja tidigast kl 8.00 och sluta senast kl 20.00 på vardagar,
lördagar och helgdagar”.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Torghandelsföreskrifter
med ändring under § 5: ”Försäljning får börja tidigast kl 8.00 och sluta
senast kl 20.00 på vardagar, lördagar och helgdagar”.



Kommunfullmäktige beslutar att under en prövotid om ett år inte ta ut avgift
för saluplats.



Kommunfullmäktige upphäver därmed nu gällande Torghandelsföreskrifter
för Munkedals kommun, antagna 2012-04-26, § 32.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§ 12

Dnr: KS 2016-207

Införande av fria resor med kollektivtrafik för seniorer inom Munkedals
kommun
Sammanfattning
Hans-Joachim Isenheim (MP) och Ove Göransson (V) har i varsin motion
föreslagit införande av fria resor med kollektivtrafik inom Munkedals kommun för
seniorer.
Västtrafik AB har inkommit med prisuppgifter. Kalkylen bygger på två möjliga
åldersintervall, +65 år respektive +75 år.
Pris per kort +65
Pris per kort +75

225 kr/år
200 kr/år

Priserna är i 2017 års nivå och gäller under förutsättning att kommunen inte tar
ut den administrativa engångskostnad per kort som Västtrafik tar ut för sin
hantering. Den administrativa engångskostnaden uppgår idag till 120 kr per
kort. Om kommunen tar ut den administrativa kostnaden från varje
kortinnehavare debiterar Västtrafik kommunen en högre årlig kortkostnad. Varje
kort är giltigt i elva år. De fria resorna gäller resor med kollektivtrafik inom
Munkedals kommun, hela trafikdygnet. Priserna innefattar fria resor med
Närtrafik.
Enligt befintlig statistik finns det i november 2017 1180 invånare i åldersgruppen
+75. Om hälften av personerna i åldersgruppen tackar ja till erbjudandet blir den
årliga kortkostnaden 118 000 kr i nuvarande prisnivå. Därtill kommer
engångskostnaden för administration för 590 kort med en sammanlagd kostnad
på 70 800 kr fördelat över tid beroende på hur många som ansluter sig.
Beredning
Administrative chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-11-23, kalkyl
för fria redor för seniorer inom Munkedals kommun.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Västtrafik AB om fria resor
med kollektivtrafik för åldersgruppen +75 år. De fria resorna ska gälla hela
trafikdygnet.



Kommunstyrelsen beslutar att den administrativa engångskostnaden per
utställt kort betalas av kommunen.



Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för fria resor, för närvarande 200
kr per kort och år, samt kostnaden för administration, för närvarande 120 kr
per utställt kort, finansieras ur anslaget för kommunstyrelsen förfogande.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 12
Yrkande

S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Återremiss för att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda kostnaderna för att eventuellt införa fria resor med
kollektivtrafik för ungdomar upp till 20 år.
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till S-gruppen och Karl-Anders Anderssons (C) yrkande
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet med
motiveringen att förvaltningen får i uppdrag att utreda kostnaderna för att
eventuellt även införa fria resor med kollektivtrafik för ungdomar upp till 20
år.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
§ 13

Dnr: KS 2017-469

Ny förskola i centrala Munkedal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 att ge förvaltningen i uppdrag att
redovisa investerings- och driftskostnader för befintlig respektive föreslagen
förskolestruktur i centrala Munkedal. Den föreslagna strukturen ska redovisas
med 12/15 barn per avdelning respektive 18 barn per avdelning.
Nuläge
Hösten 2017 finns 10 avdelningar med 180 platser i centrala Munkedal. Utifrån
budget beräknas idag 18 platser/avdelning.
Kommunen har ett konstant högt söktryck till platser inom barnomsorgen i
centrala Munkedal.
Förskolorna i centrala Munkedal:
Antal avd
Inspiratören (Lilla Foss)
Kungshöjden
Älgen
Ugglan
Grävlingen
Barn i kö
Summa

4
3
1
1
1
10

Antal inskrivna barn
180102
71
53
18
13
15
14
170+14

Erbjudna plats
jan-mars 2018
72
54
20
18
18
182

Uppdraget är att ersätta de tre en-avdelningsförskolorna med en ny förskola
samt kunna hantera uppkommen barnomsorgskö med variationer över året. En
ny enhet möjliggör även att minska barngrupperna inom hela
upptagningsområdet i centrum och även område syd (Önnebacka)
Kommunen tar även höjd för framtida inflyttning av barnfamiljer som bosätter
sig i de centrala delarna av Munkedal.
Behov
För en ny avdelning bedöms ett ytbehov av ca 200 m² inklusive kök, matsal och
personalutrymme, dvs 800 m² för fyra avdelningar och 1000 m² för fem
avdelningar.
För lekytor mm krävs ca 30-40 m² per barn inhägnad yta, dvs ca 2500 m² för
fyra avdelningar och 3200 m² för fem avdelningar.
Plats för ny förskola
Området förvaltningen studerat är fastigheten Foss 13:9 (Brudås 2-12), där
kommunen rivit en bostadsfastighet. Området ligger i direkt anslutning till
Kungshöjdens förskola och genom denna placering kan samordningsvinster nås
genom samverkan med Kungshöjden. I förstudien ingår att grovt studera
platsens lämplighet. Foss 13:9 är på 7313 m² och bedöms inrymma en ny
förskola. De planmässiga förutsättningarna ska utredas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

22(27)

Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 13

Det är tre en-avdelningsförskolor som ska ersättas och de barn som står i kö ska
erbjudas plats. Med en målbild på 15 barn/grupp i centrala Munkedal är behovet
av en förskola med en yta på ca 1000m².
Med 12 avdelningar i centrala Munkedal kan kommunen erbjuda grupper om 15
barn på alla förskolor i centrum.
Detta förutsätter att lokalerna är anpassningsbara och möjliga för att
utöka/minska. Vid nybyggnation ska det vara möjligt att utöka från 4 till 6
avdelningar vid behov.
Lilla Foss herrgård planeras innehålla kontor för förskolechefer och
administratörer. Fastigheten kan även användas som möjlig tillfällig avdelning
vid behov och yta för möten och fortbildning.
Kostnadsjämförelse – investering
Bef. 3 enavd
Investering
Kap kostnad per år

0
0

12/15 barn per avd
(5)
35 000 tkr
2 030 tkr

15 barn per avd
(4)
28 000 tkr
1 624 tkr

18 barn per avd
(4)
28 000 tkr
1 624 tkr

Beräkningarna utgår från en kostnad på 35000 kr/ m², 40 års genomsnittlig
avskrivningstid, 3% internränta och 200 m² per avdelning.
Kostnadsjämförelse – drift

Personal vsh
Kost inkl transp
Städ
Fastighet
Hyra
Summa årskostn

Bef 3 enavd
4 156 tkr
1 235 tkr
193 tkr
15 tkr
402 tkr
6 001 tkr

12/15 barn per avd
5 565 tkr
650 tkr
238 tkr
2 719 tkr
9 172 tkr

15 barn per avd
5 541 tkr
650 tkr
215 tkr
2 175 tkr
8 581 tkr

18 barn per avd
5 541 tkr
684 tkr
215 tkr
2 175 tkr
8 615 tkr

Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-03, Karta över
Brudås.
Förvaltningens förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att den nya förskolan byggs med omfattningen
1000 m² motsvarande fem avdelningar med möjlighet till flexibilitet.



Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projekteringen för en ny förskola på
Brudås.



Kommunstyrelsen beslutar att ny förskola på Brudås prövas i budgetarbetet
inför 2019.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 13


Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att se över detaljplanen för
Brudås så att en förskola kan uppföras.

Yrkande
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Ann-Sofie Alm (M): återkommer i kommunstyrelsen.
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunstyrelsen beslutar att den nya förskolan byggs med omfattningen
1000 m² motsvarande fem avdelningar med möjlighet till flexibilitet.



Kommunstyrelsen beslutar att påbörja projekteringen för en ny förskola på
Brudås.



Kommunstyrelsen beslutar att ny förskola på Brudås prövas i budgetarbetet
inför 2019.



Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att se över detaljplanen för
Brudås så att en förskola kan uppföras.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2017-57

Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) och Matheus Enholm (SD)
om utökning av tidsintervaller inom närtrafiken
Sammanfattning
Heikki Klaavuniemi och Matheus Enholm (SD) inkom 2017-01-24 med motion
om utökad Närtrafik under helgerna. Syftet är att redovisa kostnaderna för en
eventuell utökning av Närtrafiken till helgerna i Munkedals kommun.
Närtrafiken finansieras av Västra Götalandsregionen och är tillgänglig vardagar
mellan 09.30 till 22.00. Om kommunen önskar kan servicen utökas till helgerna
mot kommunal finansiering.
På begäran har Västtrafik inkommit med offert på dels 150 respektive 200 resor
per år under lördagar och söndagar med tidsintervall 9.30 -10.30, 12.30 -13.30
och 15.00 -16.00. beräkningen är gjord med följande utgångspunkter;
a) Direkta trafikkostnader: baseras på beräknad ersättning till det av Västtrafik
anlitade trafikföretaget enligt avtalet med trafikföretaget.
b) Kostnader för beställningscentral och drift samt administration: en bedömd
snittkostnad per resa, vilken utgörs av beställning, drift och administration för
genomförande och säkerställande av varje enskild resa.
c) Beräknade biljettintäkter: intäkterna beräknas utifrån en fast snittintäkt per
resenär.
d) Administrationskostnad: en fast årlig avgift som utgörs av centrala
administrationskostnader för att hantera tillköp. Kostnaden fastställs utifrån den
direkta trafikkostnadens omfattning enligt följande trappa: För avtal med direkta
trafikkostnader som är mindre än 2 mkr är kostnaden 6 tkr, för direkta
trafikkostnader i intervallet 2-10 mkr är kostnaden 15 tkr och i intervallet 11-20
mkr är kostnaden 30 tkr.
Kostnader under punkt a och b är preliminära, och kommer att slutregleras
utifrån faktisk kostnad för de resor som utförts.
Intäkter under punkt c är angivna i 2017 års prisnivå och är föremål för justering
i enlighet med vad som anges i de Allmänna Villkoren. Inför varje trafikår
fastställer Västtrafik en budget för kommande år utifrån tidigare års utfall.
Beräknad nettokostnad
150 resor per år
Direkta trafikkostnader
1100 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 165 000
Beställning, drift & adm
28 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)
4 200
Beräknade biljettintäkter
39 kr per resenär (fast intäkt per resenär)
-5 850
Administrationskostnad
Fast avgift per år
6 000
Total beräknad nettokostnad
169 350

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Forts § 14

Beräknad nettokostnad
200 resor per år
Direkta trafikkostnader
1100 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa) 220 000
Beställning, drift & adm
28 kr per resa (bedömd snittkostnad per resa)
5 600
Beräknade biljettintäkter
39 kr per resenär (fast intäkt per resenär)
-7 800
Administrationskostnad
Fast avgift per år
6 000
Total beräknad nettokostnad
223 800
Västtrafik uppger i sin kalkyl att det bedömda priset per resa och antalet resor är
högst osäkra faktorer
Anledningen till att det är så svårbedömt att kunna ge ett exakt pris är att
Västtrafik inte har några fordon i Munkedal på helger vilket medför att det blir
väldigt dyrt per resa då de måste hämta fordon från exempelvis Uddevalla.
1100 kr ett uppskattat pris utifrån de provbokningar de gjort när de tagit fram
kalkylen.
Kostnaden är preliminär och kommer årligen att slutregleras utifrån faktisk
kostnad för de resor som utförts
När Västtrafik provbokade resorna så hamnade resorna på allt mellan 500 kr till
2000 kr per resa.
Årskostnaden kan alltså snabbt bli dyrare än vad som står i kalkylen - dels om
det blir dyrare trafikkostnader och dels om resandet blir större än i dessa
kalkyler.
Under 2017 har totalt 900 resor nyttjats med Närtrafiken i Munkedals kommun.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-02, Motion från
Heikki Klaavuniemi (SD) och Matheus Enholm (SD) om utökning av
tidsintervaller inom närtrafiken.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

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


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2018-3

Utredning föreningslokaler
Sammanfattning
Frågan om föreningslivets lokalbehov har diskuterats vid ett flertal tillfällen och
senast på kommunstyrelsens sammanträde den 14 december 2018. Sport- och
idrottshallar utnyttjas fullt ut och många föreningar är ”hemlösa” eller har svårt
att få till tider för sin verksamhet.
En ny sport- och idrottshall med lokaler för annan verksamhet, ”multihall”, kan
efter ändring av detaljplanen placeras på Kungsmarken.
En multihall bedöms kosta 50-60 mnkr beroende på volym och innehåll.
Investeringen bör prövas i kommande års investeringsbudget.
I skolutredningen som presenterades våren 2017 föreslogs utbyggnader på
Munkedalsskolan och Bruksskolan för att kunna ta hand om de större
barnkullarna. Dessa utbyggnader är föreslagna inom befintliga skolområden och
kommer att inkräkta på de lek- och vistelseområden som nu finns. Förvaltningen
föreslår att effekterna av en ny 0-6-skola studeras. Denna skola kan placeras i
anslutning till en eventuell multihall på Kungsmarken.
Kommunikationsmöjligheterna mellan Kungsmarksskolan/Munkedalsskolan och
den nya skolan studeras särskilt.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-08.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr för utredning om multihall
med syfte att tillskapa lokaler för föreningslivet.



Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda för- och
nackdelar med en skola för årskurserna 0-6 på Kungsmarken. Ekonomiska
konsekvenser ska redovisas.



Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 1104
”sprinkler” till utredningen om multihall/skola.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-01-17
Forts § 15
Arbetsutskottets förslag till beslut

Justerandes sign



Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 500 tkr för utredning om multihall
med syfte att tillskapa lokaler för föreningslivet.



Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att snabbutreda för- och
nackdelar med en skola för årskurserna 0-6 på Kungsmarken. Ekonomiska
konsekvenser ska redovisas.



Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 500 tkr från projekt 1104
”sprinkler” till utredningen om multihall/skola.
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