Kommunfullmäktige
2021-05-31
Sammanträdet kommer att hållas
digitalt och webbsändas.
På grund av pågående pandemi uppmanas
allmänheten att följa sammanträdet på
webben.

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

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
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Inkomna avsägelser
Jan Hognert (M) inkom 2021-04-20 med avsägelse gällande uppdrag som
kommunstyrelses ordförande och kommunalråd. Uppsägelsen gäller från den
1 september 2021.


Kommunfullmäktige har att befria Jan Hognert (M) från sitt uppdrag
som kommunstyrelses ordförande och kommunalråd från och med den
1 september 2021.

Munkedals kommun • www.munkedal.se
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Motion om organisationsförändring
Nya situationer kräver nya lösningar och för att tydligt sätta fokus på
arbete och företagande vill vi skapa en helt ny arbetslivsavdelning
under kommunstyrelsen. Arbetslivsavdelningen är ett led i att
människor i Munkedals kommun ska ha ett arbete att gå till samt att
stötta näringslivet. Genom den nya arbetslivsavdelningen samlas de
olika verksamheterna arbetsmarknadsenheten (AME),
vuxenutbildning, näringsliv och försörjningsstöd. Dessutom får den
nya avdelningen ansvar för feriepraktiken riktad till årskurs 9 och
årskurs 1 på gymnasiet. Genom ett samlat grepp om arbetslivet
skapas förutsättningar för kortare väg från utbildning till arbete. Det
skapar också bra möjligheter för näringslivet att komma närmare
vuxenutbildningen och AME vilket vi menar är positivt. Genom detta
skapas nya möjligheter och fler invånare förses med rätt kompetens
för att kunna ta de jobb som finns. På så vis säkerställer vi att ingen
människa ska behöva leva på ekonomiskt bistånd under längre tid
än nödvändigt.

Därför yrkar vi att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra
en organisationsförändring med en ny arbetslivsavdelning under
kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att flytta verksamheterna AME,
Försörjningsstöd, Feriepraktik, Näringsliv och vuxenutbildningen till
den nya arbetslivsavdelningen. Samt att dessa verksamheters
budget förs över till den nya arbetslivsavdelningen.

Liza Kettil
Socialdemokraterna i Munkedal

Carina Thorstensson
Centerpartiet i Munkedal

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2021 ·04- 2 3
Motion Tomter Vadholmen och Örekilsområdet 2021-04-23
Dnr

Med anledning av den uppkomna situationen i Munkedals kommun där Kommundirektör och
Kommunalråd meddelat sina beslut att avgå föreslår jag Kommunfullmäktige:
1.
2.
3.

Att omgående pausa arbete med och planer på försäljning av tomträtter på Vadholmen och
Örekilsområdet.
Att omgående fatta beslut om att återkalla delegeringen av försäljning av ovanstående
tomträtter från Samhällsbyggnadsnämnden.
Att omgående klargöra att frågan om framtida exploatering av Vadholmen och Örekilsområdet
skall hanteras av Kommunstyrelsen och beslut i frågan fattas av Kommunfullmäktige.

Munkedal 2021-04-23
För Kristdemokraterna i Munkedal

Rolf Jacobsson
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Motion Kommunal Digital Fixare 20210421

Den tidvisa isolering som pandemin orsakat har påvisat brister i digitala kunskaper som utan åtgärder
i en framtid under en tid kan få till följd ett digitalt utanförskap. Vi i Kd Munkedal vill därför att
kommunen snarast öppnar upp möjligheter för äldre människor med begränsad, eller ingen datorvana
att kunna få utbildning i olika digitala instrument. Vi vill även att det inrättas en kommunal tjänst där
äldre ges möjlighet att boka tid för digital hjälp/utbildning via hembesök av en "Digital Hxare",

Munkedal 2021-04-21
För Kristdemokraterna i Munkedal

Rolf Jacobsson

11

Motion 2021-04-21 om Extra Löneökning för Vårdpersonal anställda av Munkedals Kommun.

Vi föreslår att sjukvårdsbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor anställda inom äldreomsorgen i
Munkedals kommun får ett extra lönepåslag på 5% under 2021 och 3% under 2022 utöver det ordinarie
lönepåslag de erhåller i de centrala och lokala förhandlingarna.

Munkedal 2021-04-21

MUNKEDALS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2021 -04- 2 6

För Kristdemokraterna i Munkedal
Dnr

Rolf Jacobsson
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Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm

Munkedals kommun behöver planera för att på sikt få mer
bebyggelse på attraktiva platser och områden. Hällevadsholm är ett
av flera samhällen i Munkedals kommun som kan erbjuda
villabebyggelse i natursköna områden. Förslaget syftar till att man tar
hänsyn till länsstyrelsens krav och den lagstiftningen som finns när
kommunen planerar för den här naturnära bebyggelse. Det finns ett
område vid Vässjesjön i Hällevadsholm som i kommunens
översiktsplan tagits fram och som skall kunna bebyggas, enligt plan.
I dessa beslutade områden skall det s.k. LIS ge möjlighet att komma
närmare vatten i vissa specifika områden för att främja en positiv
utveckling av byggnation av bostäder.

Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
projektera och färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för
försäljning.

Positivt utifrån barnkonventionen eftersom det ges möjlighet att
bygga i områden som ger barn möjlighet till bra, naturnära miljöer.

För Liberalerna i Munkedal
Karin Blomstrand och Thomas Högberg

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

§ 96

Dnr 2021-000057

Svar på initiativärende från Socialdemokraterna och
Centerpartiet om att göra en direktanvisning av tomt 1
på Vadholmen till Munkbo
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår i ett initiativärende, 202103-04, att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra
till Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt ett
på Vadholmen till Munkbo AB samt att Kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att uppdra till Munkbo AB att bebygga tomt ett på
Vadholmen efter att direktanvisningen har gjorts.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-15 §43, att uppdra åt
förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys i förhållande till av
kommunfullmäktige tidigare beslut i ärendet samt i vilken utsträckning
övrig markanvisning kan påverkas.
Bakgrund
Tidigare beslut i ärendet som kan ha betydelse för den fortsatta
handläggningen.
Kommunfullmäktige har, 2020-06-29 §71, beslutat att delegera till
Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och
förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken.
Kommunfullmäktige har vidare beslutat, 2020-12-07 §122, att
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB, startar två nya dotterbolag inför
försäljningen av byggrätter.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl
AB säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att försäljningen ska ske i nära
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden
Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har
samhällsbyggnadsnämnden beslutat, 2021-01-25 §5 att anta en
arbetsbeskrivning för markanvisning inom detaljplanen Vadholmen. Den
antagna arbetsbeskrivningen innehåller en beskrivning av området i sin
helhet och volymen beräknade lägenheter i områden samt tidsplanen för
kommande markanvisning. Enligt tidsplanen ska markanvisningen
beslutas om i maj och därefter kommer markanvisningstävlingen att gå
ut i månadsskiftet maj/juni.
Samtliga byggrätter kommer att fördelas genom markanvisning där
arbetet bedrivs av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med
bolaget Vadholmen Foss AB i enlighet med de beslut som fattas i
samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan, 2021-04-06 §9, för
Vadholmen som möjliggör uppförandet av 100-150 bostäder och totalt
ca 4500 m² lokalyta vilket är fördelat på tre olika byggrätter. Dessa
byggrätter planeras att styckas av och säljas var och en för sig vid tre
Justerandes sign
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Forts § 96
olika tillfällen via markanvisning i enlighet med kommunfullmäktiges och
samhällsbyggnadsnämndens beslut. Detaljplanen för Vadholmen har i
dag vunnit laga kraft.
Formellt är det bolaget Vadholmen Foss AB som är ägare till delområde
ett och två samt Munkedals kommun som är ägare av delområde tre.
Kommunal gata är utbyggd i enlighet med detaljplanen och marken är
grovplanerad och kommer överlåts i befintligt skick. VA-ledningar
kommer vid försäljningen att finnas i tomtgräns.
Syftet med markanvisning är att få in underlag för att sedan välja ut de
köpare som utvecklar området på bästa sätt i enlighet med detaljplanens
intention och markanvisningens kriterier samt inom överenskommen tid.
Samma upplägg och underlag förväntas användas för markanvisningar
för samtliga tre delområden.
Munkbo AB har i styrelsebeslut dels 2020-08-21 §41 och 2021-03-10
§26 beslutat att avstå från markanvisning för byggnation på Vadholmen
med motivering att bolaget behöver fokusera på renovering av befintligt
bostadsbestånd.
Kommunstyrelsens presidium träffade Munkbos presidium 2021-04-16
för att efterhöra styrelsens syn på bolagets framtid. Bolaget redovisade
att man i första hand ska fokusera mot att renovera befintligt
bostadsbestånd och att styrelsen beslutat att inte bygga på Vadholmen.
Kommunstyrelsens presidium efterfrågade svar på hur Munkbo AB avser
följa ägardirektiven och gav styrelsen i Munkbo AB i uppdrag att
återkomma med bolagets framtidsplan. Planen ska innehålla riskanalys
för nybyggnation vid Vadholmen och svara på frågan hur bolaget ska
kunna stabilisera sin ekonomi om man inte bygger nytt. Svar på
Munkbos framtidsplaner har inte inkommit ännu.
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen (VGR), 2021-03-19,
gällande intresse att förhyra verksamhetslokaler i bottenvåningen på
fastighet tomt ett, kan konstateras att intresset svalnat betydligt.
Bedömningen är att varken vårdcentrals- eller barn- och
ungdomspsykiatrin verksamhet kommer att vara en intressent. En möjlig
hyresvärd kan vara folktandvårdens verksamhet.
Kommunfullmäktige kan formellt besluta om en direktanvisning samt
uppdra åt Munkbo AB att bebygga tomt ett i egenskap av ägare till
bolaget samtidigt som kommunfullmäktige upphäver tidigare fattade
beslut, 2020-06-29 §71 och 2020-12-07 §122. Viktigt att beakta att
styrelsen för Munkbo AB beslutat att avstå från byggnation inom
Vadholmen. Kommunstyrelsen kan välja att uppmana Munkbo AB att
delta i markanvisningstävlingen på lämplig tomt.
Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en direktanvisning av
tomt ett till Munkbo AB kan övriga markanvisningar påverkas genom att
intresset från marknaden minskar och att tidsplanen förskjuts framåt i
tid. En förutsättning bör vara att Munkbo AB uppfyller samma krav som
övriga, bygger in samma kvaliteter som vi kommer kräva på övriga
områden i markanvisningstävlingen, och förvärvar marken till fastställt
marknadsvärde för att eliminera risken för särbehandling.
Det kommunala bostadsbolaget bör finnas med som en aktiv aktör på
bostadsmarknaden för att kunna erbjuda ändamålsenliga boendemiljöer
Justerandes sign
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Forts § 96
till kommuninvånarna. Därför bör det kommunala bostadsbolaget delta i
den kommande markanvisningstävlingen på lämplig tomtmark.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut KS 2021-03-15, § 43
Initiativärende
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Munkbo AB att delta i
markanvisningstävlingen i enlighet med ägardirektivet
Yrkanden
Liza Kettil (S) och Carina Thorstensson (C): Kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att uppdra till bolaget Vadholmen Foss att göra en
direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till Munkbo att
bebygga tomt 1 på Vadholmen efter att direktanvisningen gjorts.
Munkbo ska betala den summa som tomt 1 har värderats till samt följa
de anvisningar som satts upp för markanvisningen.
Rolf Jacobsson (KD), Göran Nyberg (L): Bifall till Liza Kettils (S) och
Carina Thorstenssons (C) yrkande.
Christoffer Wallin (SD), Christoffer Rungberg (M), Jan Hognert (M): Bifall
till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Liza Kettils
(S) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) och Carina Thorstenssons (C) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ja-röster: 5
Nej-röster: 6
Avstår: 0
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till bolaget Vadholmen Foss att
göra en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Munkbo att bebygga tomt 1
på Vadholmen efter att direktanvisningen gjorts. Munkbo ska betala den
summa som tomt 1 har värderats till samt följa de anvisningar som satts
upp för markanvisningen.
Reservation
Christoffer Rungberg (M) för gruppen.
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1(3)

Dnr: KS 2021-000057

Svar på initiativärende gällande direktanvisning av
tomt på Vadholmen till Munkbo AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana Munkbo AB att delta i
markanvisningstävlingen i enlighet med ägardirektivet

Sammanfattning
Socialdemokraterna och Centerpartiet föreslår i ett initiativärende, 2021-03-04, att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra till
Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt ett på Vadholmen
till Munkbo AB samt att Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att
uppdra till Munkbo AB att bebygga tomt ett på Vadholmen efter att
direktanvisningen har gjorts.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-15 §43, att uppdra åt förvaltningen att ta
fram en konsekvensanalys i förhållande till av kommunfullmäktige tidigare beslut i
ärendet samt i vilken utsträckning övrig markanvisning kan påverkas.
Bakgrund
Tidigare beslut i ärendet som kan ha betydelse för den fortsatta handläggningen.




Kommunfullmäktige har, 2020-06-29 §71, beslutat att delegera till
Samhällsbyggnadsnämnden att sälja via markanvisning och
förutsättningarna i detaljplanen, byggrätten i Örekilsparken.
Kommunfullmäktige har vidare beslutat, 2020-12-07 §122, att Vadholmen
Foss 2:81 mfl AB, startar två nya dotterbolag inför försäljningen av
byggrätter.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
säljer de två byggrätterna enligt detaljplanen för Vadholmen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att försäljningen ska ske i nära
samarbete med samhällsbyggnadsnämnden

Som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut har samhällsbyggnadsnämnden
beslutat, 2021-01-25 §5 att anta en arbetsbeskrivning för markanvisning inom
detaljplanen Vadholmen. Den antagna arbetsbeskrivningen innehåller en
beskrivning av området i sin helhet och volymen beräknade lägenheter i områden
samt tidsplanen för kommande markanvisning. Enligt tidsplanen ska
markanvisningen beslutas om i maj och därefter kommer markanvisningstävlingen
att gå ut i månadsskiftet maj/juni.
Samtliga byggrätter kommer att fördelas genom markanvisning där arbetet bedrivs
av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med bolaget Vadholmen Foss AB i
enlighet med de beslut som fattas i samhällsbyggnadsnämnden och
kommunfullmäktige.
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
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Kommunfullmäktige har antagit detaljplan, 2021-04-06 §9, för Vadholmen som
möjliggör uppförandet av 100-150 bostäder och totalt ca 4500 m² lokalyta vilket är
fördelat på tre olika byggrätter. Dessa byggrätter planeras att styckas av och säljas
var och en för sig vid tre olika tillfällen via markanvisning i enlighet med
kommunfullmäktiges och samhällsbyggnadsnämndens beslut. Detaljplanen för
Vadholmen har i dag vunnit laga kraft.
Formellt är det bolaget Vadholmen Foss AB som är ägare till delområde ett och två
samt Munkedals kommun som är ägare av delområde tre. Kommunal gata är
utbyggd i enlighet med detaljplanen och marken är grovplanerad och kommer
överlåts i befintligt skick. VA-ledningar kommer vid försäljningen att finnas i
tomtgräns.
Syftet med markanvisning är att få in underlag för att sedan välja ut de köpare som
utvecklar området på bästa sätt i enlighet med detaljplanens intention och
markanvisningens kriterier samt inom överenskommen tid. Samma upplägg och
underlag förväntas användas för markanvisningar för samtliga tre delområden.
Munkbo AB har i styrelsebeslut dels 2020-08-21 §41 och 2021-03-10 §26 beslutat
att avstå från markanvisning för byggnation på Vadholmen med motivering att
bolaget behöver fokusera på renovering av befintligt bostadsbestånd.
Kommunstyrelsens presidium träffade Munkbos presidium 2021-04-16 för att
efterhöra styrelsens syn på bolagets framtid. Bolaget redovisade att man i första
hand ska fokusera mot att renovera befintligt bostadsbestånd och att styrelsen
beslutat att inte bygga på Vadholmen.
Kommunstyrelsens presidium efterfrågade svar på hur Munkbo AB avser följa
ägardirektiven och gav styrelsen i Munkbo AB i uppdrag att återkomma med
bolagets framtidsplan. Planen ska innehålla riskanalys för nybyggnation vid
Vadholmen och svara på frågan hur bolaget ska kunna stabilisera sin ekonomi om
man inte bygger nytt. Svar på Munkbos framtidsplaner har inte inkommit ännu.
Efter kontakt med Västra Götalandsregionen (VGR), 2021-03-19, gällande intresse
att förhyra verksamhetslokaler i bottenvåningen på fastighet tomt ett, kan
konstateras att intresset svalnat betydligt. Bedömningen är att varken
vårdcentrals- eller barn- och ungdomspsykiatrin verksamhet kommer att vara en
intressent. En möjlig hyresvärd kan vara folktandvårdens verksamhet.
Kommunfullmäktige kan formellt besluta om en direktanvisning samt uppdra åt
Munkbo AB att bebygga tomt ett i egenskap av ägare till bolaget samtidigt som
kommunfullmäktige upphäver tidigare fattade beslut, 2020-06-29 §71 och 202012-07 §122. Viktigt att beakta att styrelsen för Munkbo AB beslutat att avstå från
byggnation inom Vadholmen. Kommunstyrelsen kan välja att uppmana Munkbo AB
att delta i markanvisningstävlingen på lämplig tomt.
Om kommunfullmäktige beslutar att genomföra en direktanvisning av tomt ett till
Munkbo AB kan övriga markanvisningar påverkas genom att intresset från
marknaden minskar och att tidsplanen förskjuts framåt i tid. En förutsättning bör
vara att Munkbo AB uppfyller samma krav som övriga, bygger in samma kvaliteter
som vi kommer kräva på övriga områden i markanvisningstävlingen, och förvärvar
marken till fastställt marknadsvärde för att eliminera risken för särbehandling.
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Det kommunala bostadsbolaget bör finnas med som en aktiv aktör på
bostadsmarknaden för att kunna erbjuda ändamålsenliga boendemiljöer till
kommuninvånarna. Därför bör det kommunala bostadsbolaget delta i den
kommande markanvisningstävlingen på lämplig tomtmark.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Styrelsen för Munkbo AB
Liza Kettil (S)
Carina Thorstensson (C)
Slutarkiv

3(3)
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2021-03-15

Kommunstyrelsen

§ 43

Dnr 2021-000057

Initiativärende från Socialdemokraterna och
Centerpartiet om att göra en direktanvisning av tomt 1
på Vadholmen till Munkbo
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet gällande
frågan att om byggnationen på Vadholmen har aktualiserats i
kommunstyrelsen vilket ledde fram till att kommunstyrelsens ordförande
fick i uppdrag att kontakta Munkbos styrelse för att fråga om intresset av
att bygga.
Socialdemokraterna och Centerpartiet anser därför att kommunstyrelsen
ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra till
Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt 1 på
Vadholmen till Munkbo. Socialdemokraterna och Centerpartiet anser
också att Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra
till Munkbo att bebygga tomt 1 på Vadholmen efter att direktanvisningen
har gjorts.
Beslutsunderlag
Initiativärende S och C
Yrkanden
Jan Hognert (M): att kommunstyrelsen skickar ärendet till förvaltningen
för att ta fram konsekvensanalys i förhållande till kommunfullmäktiges
beslut och i vilken utsträckning övriga markanvisningar kan påverkas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen skickar ärendet till förvaltningen för att ta fram
konsekvensanalys i förhållande till kommunfullmäktiges beslut och i
vilken utsträckning övriga markanvisningar kan påverkas.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Från: Liza Kettil <Liza.Kettil@munkedal.se>
Skickat: den 4 mars 2021 07:48
Till: Jan Hognert <Jan.Hognert@munkedal.se>; Göran Nyberg <Goran.Nyberg@munkedal.se>; Håkan
Sundberg <Hakan.Sundberg@munkedal.se>; Linda Ökvist <Linda.okvist@munkedal.se>
Ämne: Initiativärende gällande byggnationen på Vadholmen

Frågan om byggnationen på Vadholmen har aktualiserats i kommunstyrelsen vilket ledde fram
till att KSO fick i uppdrag att kontakta Munkbos styrelse för att fråga om intresset av att bygga.
På kommunstyrelsens sammanträde 8 februari återrapporterade KSO att Munkbos styrelse är
positivt inställda till byggnation. Med det som bakgrund anser vi att det är viktigt att Munkbo får
en möjlighet att nu komma in i processen och ges möjlighet att bygga på tomt 1.
Vi anser därför att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att uppdra till
Samhällsbyggnadsnämnden att göra en direktanvisning av tomt 1 på Vadholmen till Munkbo.
Liza Kettil, Socialdemokraterna
Carina Thorstensson, Centerpartiet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr 2020-000300

Äskande hos kommunfullmäktige gällande
investeringsmedel för ny 4-6 skola
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21, § 85 om att hos
fullmäktige begära en utökad och tidigarelagd investeringsbudgeten för
ny 4-6 skola. Kommunfullmäktige återremitterade 2020-12-07, § 125
ärendet till kommunstyrelsen för att ärendet skulle kompletteras med
ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.
I samband med kommunstyrelsens hantering av frågan förelåg
initiativärende med uppdrag om att utreda utbyggnad och renovering av
befintliga skolor, varpå kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 16
att bordlägga ärendet i väntan på ovan nämnda utredning.
Initiativärendet är nu besvarat och avslutat. Ärendet är kompletterat
med ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen
investeringsbudget så att de investeringsmedel som ursprungligen
(moderaternas och liberalernas förslag till budget) avsatts skall avsättas
för 2021 och framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade
byggnationen av en 4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Beslutsunderlag
Beslut KS 20011-23, § 178.
Komplettering - ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.
Beslut KS 2021-02-08, § 16.
Beslut KF 2020-12-07, § 125.
Beslut BUN 2020-10-21, § 85.
Yttrande från ekonomiavdelningen.
Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan
Yrkanden
Mathias Johansson (SD): Avslag.
Christoffer Rungberg (M), Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Jan
Hognert (M): Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Kommunstyrelsen

Forts § 112
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag
och Mathias Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

23

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr 2020-000300

Äskande hos kommunfullmäktige gällande
investeringsmedel för ny 4-6 skola
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-10-21, § 85 att hos
kommunfullmäktige äska en förändring i antagen investeringsbudget så
att de investeringsmedel som ursprungligen (moderaternas och
liberalernas förslag till budget) avsatts skall avsättas för 2021 och
framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en
4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07, § 125 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för att ärendet skulle kompletteras med
ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.
Kompletterade investeringsunderlag är nu framtaget.
Beslutsunderlag
Kompletterade investeringsunderlag.
Beslut KF 2020-12-07, § 125.
Yttrande från ekonomiavdelningen
Beslut KS 2020-11-23, § 178.
Beslut BUN 2020-10-21, § 85.
Kommunstyrelsens tidigare förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan
Yrkanden
Jan Hognert (M): kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i
avvaktan på de utredningar kommunstyrelsen beställt gällande
Munkedalsskolan och Bruksskolan.
Liza Kettil (S), Rolf Jacobsson (KD), Louise Skaarnes (SD), Göran Nyberg
(L), Carina Thorstensson (C): Bifall till Jan Hognerts (M) yrkande om
bordläggning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Jan Hognerts (M) yrkande om att
kommunfullmäktige ska bordlägga ärendet i avvaktan på de utredningar
kommunstyrelsen beställt gällande Munkedalsskolan och Bruksskolan och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)

24

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunstyrelsen

Forts § 16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet i väntan på de
utredningar kommunstyrelsen beställt gällande Munkedalsskolan och
Bruksskolan enligt beslut i kommunstyrelsen 2021-01-18, § 7, dnr 2021000014.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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Dnr: KS 2020-000300

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Kompletterande investeringsunderlag med
ekonomiska konsekvenser
Sammanfattning
Jämförelse av ekonomiska konsekvenser av BUN:s förslag med gällande
investeringsbudget
Gällande budgetförslag som beslutades av kommunfullmäktige innebär en lägre
investeringskostnad med 40 mnkr jämfört med BUN:s förslag.
BUN:s förslag innebär 1,4 mnkr i högre kapitalkostnader per år
Det ger även högre kostnader för driften av lokalen samt även lokalvård. I nuläget
saknas underlag för att göra en jämförelse.
Tidigareläggningen av investeringen innebär att de ökade driftskostnaderna slår
igenom 2024 istället för 2025.
Totalt sett uppgår de ökade driftskostnaderna till drygt 8 mnkr om KF beslutar
enligt BUN:s förslag. Dessa måste beaktas i kommande budgetarbete för att
kommunens ekonomiska resultatmål ska hållas och att kommunens finansiella
ställning inte ska försämras.

Bakgrund
BUN:s beställning av en ny skola åk 4-6 på Kungsmarken som beslutades av BUN
2020-01-22 §2 har varit inplanerad i budgeten fram till KF:s budgetbeslut 2020-0928. KF beslutade om en investeringsbudget där de avsatta anslagen sänktes med
40 mnkr. BUN har i ett äskande begärt att budgetanslagen utökas till det
ursprungliga förslaget 147 mnkr.
Ekonomiavdelningen har tagit fram mer underlag för investeringen, med
utgångspunkt i BUN:s beställning av en ny skola, samt i delar förtydligat och
uppdaterat beräkningar av ekonomiska konsekvenser.

Volymförändringar elever
Den nya skolan dimensioneras till 350 elever enligt beställningen från BUN med de
faciliteter som ska finnas i en skola av denna storlek. Utöver det finns utrymme för
fritids och träningsskola.

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
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Enligt den tidigare investeringsplanen enligt BUN:s ändringsförslag kommer skolan
vara färdig läsåret 2023/2024. Elever från åk 4-6 kommer då föras över från
Bruksskolan och Munkedalsskolan till den nya skolan.
Med nuvarande elevantal blir antalet elever som förs över från Bruksskolan 110 och
Munkedalsskolan 149 vilket ger totalt 259 elever. Utöver det ett litet antal
Särskole- samt Träningskolelever.
Antalet elever på avlämnade skolor halveras i stort sett. De lokalmoduler som
funnits vid dessa skolor kan avvecklas vilket ger en minskad kostnad med 1,2
mnkr.
En eventuell utökning av personalen sker enligt den ordinarie
resursfördelningsmodellen och finansiering sker i ordinarie budgetarbete.
Kommunen budgeterar en ökning av invånarantalet med 50 invånare per år den
aktuella perioden. Om detta inte sker så kommer inte den nya skolans volym kan
användas fullt ut då den tas i bruk.

Förändring av lokalytan
Den nya skolan omfattar en yta på 4 600 m2. De moduler som avvecklas på
omfattar 725 m2. Det innebär en nettoökning av lokalytan med 3 875 m2. Det
kommer påverka kostnaderna för fastighetsskötsel samt drift och underhåll. Även
lokalvård behöver utökas
Finansiering måste finnas med i kommunens planering och vara klar till att skolan
tas i bruk 2024.
Modulernas avveckling måste planeras så att dubbla kostnader minimeras i
möjligaste mån.

Ekonomiska konsekvenser
Jämfört med den av fullmäktigen beslutade budgeten innebär förslaget en ökning
av budgeten med 40 mnkr. Det kommer innebära högre kapitalkostnaderna när
skolan tas i bruk och dessa aktiveras. Det påverkar även behovet av upplåning och
ger högre räntekostnader.
Mycket av den verksamheten är en flytt av verksamhet Av erfarenhet vet man att
när en verksamhet delas upp på flera enheter blir det högre kostnader totalt sett.
Det kommer vara svårt att halvera verksamheten vis de avlämnande skolorna. Inte
minst gäller det fritidsverksamhet, kostverksamhet med mera.

De ekonomiska konsekvenserna enligt BUN:S beställning
Kommunen driftskostnader kommer att öka då den nya skolan tas i bruk. I den
BUN:s beställning finns följande kostnader specificerade.
Kapitalkostnader 7,5 mnkr

27

Datum

Munkedals kommun

2021-01-27

Sida

KS 2020-000300

3(3)

Övrig driftskostnad 1,6 mnkr
Moduler som kan avvecklas ger minskad kostnad med – 1,2 mnkr
Totalt 7,9 mnkr i ökade driftskostnader
Kostnader för inventarier bedöms till 6,25 mnkr. Kapitalkostnader för inventarierna
finns inte med i beräkningen.
Det tillkommer även kostnader för kost och städ samt andra kringkostnader. Dessa
kostnader finns inte specificerade.
En ny bedömning av kapitalkostnaderna måste göras då kommunen räntekostnader
sänkts samt att kapitalkostnader för inventarier måste ingå.
En ny beräkning av övriga driftskostnader har tagits fram

Nedan presenteras kompletterande bedömningar av tillkommande
kostnader samt en ny beräkning av kapitalkostnader
Lokalvården utökas enligt schablon med bas i den utökade nettoytan. Detta ger en
utökning med 1,75 tjänst vilket innebär en ökad kostnad på 0,9 mnkr inkluderat
lokalvårdmaterial.
Kostverksamheten. På den nya skolan ska det finna ett tillagningskök. Bedömning
av utökade personalkostnader och miljötillsyn uppgår till 0,4mnkr.
Kapitalkostnader inklusive inventarier beräknas till 6,5 mnkr. Sänkningen beror på
en lägre räntenivå.
Den nya beräkningen av övriga driftskostnader uppgår till 1,7 mnkr

Total driftskostnadsökning för kommunen.
Totalt sett innebär detta att kommunen får utökade kostnader med drygt 8 mnkr/år
när skolan tas i bruk. Denna ökning måste tas med i kommunens budgetplanering
så att nuvarande resultatmål kan hållas och att det inte äventyrar kommunens
finansiella ställning.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
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Sammanträdesdatum

2020-12-07

Kommunfullmäktige

§ 125

Dnr 2020-000300

Äskande av barn- och utbildningsnämnden hos
kommunfullmäktige gällande investeringsmedel för ny 4-6 skola
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska
en förändring i antagen investeringsbudget så att de investeringsmedel
som ursprungligen (moderaternas och liberalernas förslag till budget)
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-11-23, § 178.
Beslut BUN 2020-10-21, § 85.
Yttrande från ekonomiavdelningen.
Barn- och utbildningsnämndens och kommunstyrelsens förslag
till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Yrkande
Pontus Reuterbratt (SD): Återremiss för att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att starta en förstudie enligt den
beslutade investeringsprocessen för att se över lokalbehovet i Munkedals
tätort och därefter återkomma till kommunfullmäktige.
Liza Kettil (S), Karin Blomstrand (L), Lars-Göran Sunesson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag i första hand, i andra hand
återremiss.
Matheus Enholm (SD): Bifall till Pontus Reuterbratts (SD) yrkande om
återremiss.
Jan Hognert (M): Återremiss till kommunstyrelsen för att ärendet ska
kompletteras med ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-12-07

Kommunfullmäktige

Forts § 125
Ordförande ställer proposition på Pontus Reuterbratts (SD) motivering till
återremiss och Jan Hognerts (M) motivering till återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att anta Jan Hognerts (M) motivering till
återremiss.
Omröstning
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Jan Hognerts (M) motivering till återremiss.
Nej-röst: Pontus Reuterbratts (SD) motivering till återremiss.
Omröstningsresultat
Ja

Nej

Matheus Enholm (SD)

x

Christoffer Wallin (SD)

x

Pontus Reuterbratt (SD)
Christer Börjesson (-)

Avstår

x
x

Mathias Johansson (SD)

x

Ann-Sofie Alm (M)

x

Jan Hognert (M)

x

Martin Svenberg Rödin (M)

x

Ulla Gustafsson (M)

x

Johnny Ernflykt (M)

x

Karin Blomstrand (L)

x

Liza Kettil (S)

x

Jenny Jansson (S)

x

Maria Sundell (S)

x

Pia Hässlebräcke (S)

x

Leif Karlsson (S)

x

Christer Nilsson (C)

x

Karl-Anders Andersson (C)

x

Lars-Göran Sunesson (C)

x

Ove Göransson (V)

x

Hans-Joachim Isenheim (MP)

x

Heikki Klaavuniemi (SD)

x

Ja-röster: 16
Nej-röster: 6
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att ärendet ska kompletteras med ekonomiska
konsekvenser och förslag till finansiering.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2(3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-07

Kommunfullmäktige

Forts § 125
Reservation
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.
Expedieras
Kommundirektören
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(3)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

Kommunstyrelsen

§ 178

Dnr 2020-000300

Äskande hos kommunfullmäktige gällande
investeringsmedel för ny 4-6 skola
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige äska
en förändring i antagen investeringsbudget så att de investeringsmedel
som ursprungligen (moderaternas och liberalernas förslag till budget)
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Beslutsunderlag
Beslut BUN 2020-10-21, § 85.
Yttrande från ekonomiavdelningen.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen
investeringsbudget hos kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan
Yrkanden
Louise Skaarnes (SD): att kommunfullmäktige ger barn och
utbildningsnämnden i uppdrag att starta en förstudie gällande
lokalbehovet för grundskolan i Munkedals tätort.
Christoffer Rungberg (M): Bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag
och Louise Skaarnes (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.
Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD) deltar inte i beslutet och återkommer i
kommunfullmäktige.
Omröstning
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.
Nej-röst: Bifall till Louise Skaarnes (SD) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-23

Kommunstyrelsen

Forts § 178
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)
Resultat

Ja
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
7

3

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen
investeringsbudget hos kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Reservation
SD-gruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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YTTRANDE
Datum

2020-10-29

1(1)
Dnr: KS 2020-000300

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Yttrande från ekonomiavdelningen
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2020-10-21 §85 om att hos fullmäktige
begära en utökad och tidigarelagd investeringsbudgeten för ny 4-6 skola.
Utgångspunkten är att återgå till den ”ursprungliga” budgeten (sannolikt M och L:s
förslag till budget) vilket innebär en utökad investeringsbudget med 40 mnkr samt
en tidigareläggning av projektet med start 2021. Ekonomiska konsekvenser finns
inte redovisade i ärendet.
Fullmäktige har beslutat 2020-09-28 §95 om en budget för den nya skolan med
105 mnkr och den är inlagd i investeringsplanen med start 2022. Ökade
driftkostnader i form av kapitalkostnader är beräknade enligt investeringsplanen
och beaktade i driftsbudgeten.
För att kommunens ekonomistyrning ska fungera och de finansiella målen ska
kunna upprätthållas måste alla förslag till ändringar budget beakta dessa.
Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering måste alltid finnas med i
ändringsförslag. I beslutet från BUN finns inget förslag till omprioritering av
projekten för att möjliggöra ändringen utan ökade driftskostnader eller annat
förslag till finansiering.
Ärendet måste kompletteras med ekonomiska konsekvenser och förslag till
finansiering.

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

Barn- och utbildningsnämnden

§ 85

Dnr 2019-000184

Information / Äskande hos kommunfullmäktige
gällande investeringsmedel för ny 4-6 skola
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad informerar om projektet.
Kommunfullmäktige budgetbeslut har ändrat förutsättningarna för
projektet.
Projektet är framflyttat ett år. Den nya budgeten är 105 mkr. Nystart för
projektet 2022 med plan att det ska vara klart 2024. Förhoppningen är
att det är inflyttningsklart hösten 2024. Förvaltningschefen för
samhällsbyggnad ser att det kan komma att finnas behov för en ny
förstudie och/eller beställning.
Yrkanden
Karin Blomstrand (L): Att barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos
Kommunfullmäktige äska en förändring i antagen investeringsbudget,
så att de investeringsmedel som ursprungligen avsatts skall avsättas för
2021 och framåt, så att den av kommunfullmäktige beslutade
byggnationen av en 4-6 skola på Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Lars-Göran Sunesson (C), Christoffer Rungberg (M), Caritha Jacobsson
(S): Bifall till Karin Blomstrands (L) yrkande.
Louise Skaarnes (SD) för SD-gruppen: Vi yrkar på att den i
kommunstyrelsen beslutade investeringsprocessen skall följas och
styrgrupp bildas med nämndens presidium. Så att alla ärenden skall
beredas likvärdigt.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Karin Blomstrands (L) yrkande och
Louise Skaarnes (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
Karin Blomstrands (L) förslag till beslut.
Votering begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja: Karin Blomstrands (L) yrkande.
Nej: Louise Skaarnes (SD) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-21

Barn- och utbildningsnämnden

Forts § 85
Omröstningsresultat

Anna Höglind (L)
Christoffer Rungberg (M)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Pontus Reuterbratt (SD)
Caritha Jacobsson (S)
Inger Orsbeck (S)
Leif Karlsson (S)
Lars-Göran Sunesson (S)
Jeton Pacolli (S)
Karin Blomstrand (L)
Resultat

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Karin Blomstrands (L)
yrkande
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden äskar en förändring i antagen
investeringsbudget hos kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att de investeringsmedel som ursprungligen
avsatts skall avsättas för 2021 och framåt, så att den av
kommunfullmäktige beslutade byggnationen av en 4-6 skola på
Kungsmarken kan påbörjas enligt plan.
Reservation/Protokollsanteckning
Reservation från SD-gruppen, de meddelade att de avser att före
justeringen komma in med skriftlig reservation. Vid justeringstiden finns
ingen skriftlig reservation från SD
Beslutet skickas till (efter beslut i KF)
Förvaltningschef för barn- och utbildning
Förvaltningschef för samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

§ 113

Dnr 2021-000116

Initiativärende från välfärdsnämnden gällande
upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2020-0928, § 95.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende har inkommit från Karl-Anders Andersson (C) gällande tre
tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95, Mål och
resursplan budget 2021 plan 2022-2023.
Välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet på dagens möte.
I initiativärendet från Karl-Anders Andersson (C) anges följande:
”Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre
tilläggsyrkanden som inte var beredda innan beslut. De kom att påverka
välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med sitt
besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma
ner i kostnadsnivå med jämförbara kommuner och som skall vara
genomförda senast 241231.
Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun
och tilläggsyrkandena ställer till problem i detta arbete.
Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess
förvaltning får fortsätta att arbeta med besparingskrav och
rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte.
Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det
som tidigare muntligt sagts om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till
nämnden.
Centerpartiet yrkar att välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige
att upphäva de tre tilläggsyrkanden som är presenterade här, för att
komma fram med ovan beskrivna problem.
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k.
tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.”
Beslutsunderlag
Beslut VFN 2021-04-22, § 41.
Initiativärende
Beslut KF 2020-09-28, § 95.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

Forts § 113
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2020-09-28 § 95
gällande de tre tilläggsyrkanden;
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k.
tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.
Yrkanden
Carina Thorstensson (C): Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut.
Christoffer Wallin (SD): att tilläggsyrkande 1 och 3 kvarstår.
Rolf Jacobsson (KD): Avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag, Christoffer
Wallins (SD) yrkande samt Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt välfärdsnämndens förslag.
Omröstning begärs och ordförande beslutar att välfärdsnämndes förslag
är huvudförslag.
Kommunstyrelsen har att utse motförslag till huvudförslaget.
Ordförande ställer proposition på om Christoffer Wallins (SD) yrkande
eller Rolf Jacobssons (KD) avslagsyrkande ska vara motförslag till
huvudförslaget och finner att Christoffer Wallins (SD) yrkande är
motförslag till huvudförslaget.
Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande som motförslag.
Nej-röst: Rolf Jacobssons (KD) yrkande som motförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

Forts § 113
Omröstningsresultat - motförslag till huvudförslaget
Ledamöter
Ja
Nej
Avstår
Jan Hognert (M)
X
Christoffer Rungberg (M)
X
Göran Nyberg (L)
X
Christoffer Wallin (SD)
X
Mathias Johansson (SD)
X
Louise Skaarnes (SD)
X
Liza Kettil (S)
X
Rolf Berg (S)
X
Jenny Jansson (S)
X
Carina Thorstensson (C)
X
Rolf Jacobsson (KD)
X
Ja-röster: 3
Nej-röster: 2
Avstår: 6
Kommunstyrelsen har beslutat om följande propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till välfärdsnämndens förslag
Nej-röst: Bifall till Christoffer Wallins (SD) yrkande
Omröstningsresultat – huvudomröstning
Ledamöter
Ja
Nej
Avstår
Jan Hognert (M)
X
Christoffer Rungberg (M)
X
Göran Nyberg (L)
X
Christoffer Wallin (SD)
X
Mathias Johansson (SD)
X
Louise Skaarnes (SD)
X
Liza Kettil (S)
X
Rolf Berg (S)
X
Jenny Jansson (S)
X
Carina Thorstensson (C)
X
Rolf Jacobsson (KD)
X
Ja-röster: 4
Nej-röster: 3
Avstår: 4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

Forts § 113
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut 2020-09-28 § 95
gällande de tre tilläggsyrkanden;
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k.
tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.
Reservation/Protokollsanteckning
Christoffer Wallin (SD) för gruppen.
Rolf Jacobsson (KD) till förmån för eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Välfärdsnämnden

§ 41

Dnr 2021-000062

Initiativärende - Karl-Anders Andersson (C): Tre
tilläggsyrkanden i budget, kommunfullmäktige 202009-28 § 95.
Sammanfattning av ärendet
Initiativärende har inkommit från Karl-Anders Andersson (C) gällande tre
tilläggsyrkande i kommunfullmäktiges beslut 2020-09-28 § 95, Mål och
resursplan budget 2021 plan 2022-2023.
Välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet på dagens möte (se § 27).
I initiativärendet från Karl-Anders Andersson (C) anges följande:
”Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre
tilläggsyrkanden som inte var beredda innan beslut. De kom att påverka
välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med sitt
besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma
ner i kostnadsnivå med jämförbara kommuner och som skall vara
genomförda senast 241231.
Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun
och tilläggsyrkandena ställer till problem i detta arbete.
Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess
förvaltning får fortsätta att arbeta med besparingskrav och
rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte.
Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det
som tidigare muntligt sagts om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till
nämnden.
Centerpartiet yrkar att
välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att upphäva de tre
tilläggsyrkanden som är presenterade här, för att komma fram med ovan
beskrivna problem.
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k.
tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.”
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

1(4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Välfärdsnämnden

forts. § 41
Beslutsunderlag
Initiativärende Karl-Anders Andersson (C)
Beslut KF 2020-09-28 § 95
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD): Avslag på initiativärendets förslag om
fullmäktiges beslut nr 3.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Avslag på initiativärendets förslag om
fullmäktiges beslut nr 1 och nr 2.
Linda Wighed (M) och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till
initiativärendet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christoffer Wallins (SD) yrkande, HansJoachim Isenheims (MP) yrkande och Linda Wigheds (M) m.fl. yrkande
och finner att välfärdsnämnden bifaller Linda Wigheds (M) m.fl. förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordförande beslutar att
huvudförslag är Linda Wigheds (M) m.fl. förslag.
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden kan anta följande
propositionsordning:
Ja-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande
Nej-rost: Hans-Joachim Isenheims (MP) yrkande
Omröstningsresultat

Ledamöter
Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Christina Tedehag (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Sofie Bengtsson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Resultat

Ja

Nej

Avstår
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
3

X
1

7

Ja-röster: 3
Nej-röster: 1
Avstår: 7
Christoffer Wallins (SD) yrkande är därmed motförslag till huvudförslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22

Välfärdsnämnden

forts. § 41
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om välfärdsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst: Linda Wighed (M) med fleras yrkande
Nej-röst: Christoffer Wallins (SD) yrkande
Omröstningsresultat

Ledamöter
Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Christina Tedehag (M)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Sofie Bengtsson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Resultat

Ja
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
4

4

3

Ja-röster: 4
Nej-röster: 4
Avstår: 3
Ordförandens röst är därmed utslagsröst.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att upphäva de tre
tilläggsyrkanden som är presenterade här nedan, för att komma fram
med ovan beskrivna problem;
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k.
tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal
inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan
ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.
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Välfärdsnämnden

forts.§ 41
Reservation
Christoffer Wallin (SD)(SD-gruppen)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Beslutet skickas till
Karl-Anders Andersson (C)
Nämndsekreterare för vidare befordran till Välfärdsnämnden
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Initiativärende Från Centerpartiet i Välfärdsnämnden

Vid budgetbeslutet i kommunfullmäktige den 200928 togs det tre tilläggsyrkanden som inte var
beredda innan beslut. De kom att påverka välfärdsnämndens arbete med att komma tillrätta med
sitt besparingskrav som KF tidigare gett, där välfärdsnämnden ska komma ner i kostnadsnivå med
jämförbara kommuner och som skall vara genomförda senast 241231.
Centerpartiet vill fortsätta arbetet med heltidsresan i Munkedals kommun och tilläggsyrkandena
ställer till problem i detta arbete.
Centerpartiet menar att det är av största vikt att nämnden och dess förvaltning får fortsätta att
arbeta med besparingskrav och rationaliseringar och att komma fram med heltidsresan utan att bli
upplåsta av hastigt presenterade förslag under KF:s budgetmöte.
Centerpartiet vill att förvaltningen inför nämndmötet presenterar det som tidigare muntligt sagts
om dessa tilläggsyrkanden skriftligt till nämnden.

Centerpartiet yrkar att
välfärdsnämnden uppmanar kommunfullmäktige att upphäva de tre tilläggsyrkanden som är
presenterade här, för att komma fram med ovan beskrivna problem.
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda och under 2021
ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal inom äldreomsorgen med fasta
heltidsanställningar, s.k. tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda och under 2021
införa minskad arbetstid för all vårdpersonal inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka.
(Det är av vikt att arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
3. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan ett nytt äldreboende
är på plats och inflyttningsklart

210412

För Centerpartiet

Karl-Anders Andersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-28
Kommunfullmäktige

§ 95

Dnr 2019-000219 1.2.1

Mål och resursplan, budget 2021 plan 2022-2023
Sammanfattning av ärendet
Föreligger tre förslag till budget 2021, plan 2022-2023.
Moderaterna och Liberalerna:
Förutsättningar 2021
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att
beräkningar av skatteintäkter görs på 10 550 invånare.
Årets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och bidrag.
Investeringsmål - självfinansieringsgrad av reinvesteringar ska minst
uppgå till 100 %. Det långsiktiga målet är att egenfinansiera kommunens
reinvesteringar.
Skuldsättning - under 2021 ska överskott och intäkter av
engångskaraktär ska användas till att amortera på låneskulden.
Utdebitering
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2020. I budget 2021 föreslås den
sänkas med 25 öre till 23,38 kr.
Skatter och bidrag
Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt
och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och
därmed också skatteunderlaget för kommunerna, trots de åtgärder som
satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av pandemin.
Munkedal har haft möjlighet att budgetera upp invånarantalet till 10 550
invånare som förstärker budgeten något samt en förbättrad prognos för
LSS utjämningen. Under 2021 ökar intäkterna med totalt 17 mnkr inkl.
de extra aviserade statsbidragen (2,4 %).
Budgeterat resultat 2 %
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella
bidrag för budgetåren 2021. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål
på god ekonomisk hushållning. För planperioden 2022-2023 kommer inte
kommunen nå ett resultat på 2,0 % av skatter och generella bidrag. Det
krävs minskade kostnader inom verksamheterna för att upprätthålla
resultatnivån och för att finansiera kommande årens
investeringssatsningar.
Centrala avsättningar/prioriteringar
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras
även för året. Avsättning görs även till volymbuffeten för fler invånare.
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Forts § 95
Kommunfullmäktiges förfogande
Kommunfullmäktiges förfogandepost avsätts 3,0 mnkr. Detta är möjligt
då KF:s effektiviseringskrav på 6 mnkr under 2021 getts till
Välfärdsnämnden som ett steg att uppfylla uppdraget att komma ner i
samma kostnadsnivå som liknande kommuner under planeringsperioden.
Budgetramar till nämnderna
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar
att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år
2021 i balans.
Nämnderna får en justerad ram med en minskning totalt på -6,8 mnkr.
Minskningen är främst justering av volymförändringar inom demografi
samt Välfärdsnämndens uppdrag gentemot kommunfullmäktige. Totalt är
650,5 mnkr avsatt i ram för nämnderna exkl. pris och löneökningar samt
kompensation för kapitalkostnader som kompenseras när förhandling
och aktivering sker.
Begäran om tilläggsanslag från Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden har i budget 2021 begär tilläggsanslag
utökad ram om 0,8 mnkr. Begäran av tilläggsanslag föreslås att utökning
av ram för planhandläggare med 0,7 mnkr görs men att drift för
offentliga toaletter finansieras inom Samhällsbyggnads egen budgetram
med 0,1 mnkr.
Överföring av anslag
Överföring av anslag till Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr
för projektet heltidsresan från Kommunstyrelsen.
Investeringar
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för
2021 uppgår till 155 mnkr. Av de 155 mnkr klassas 73,5 mnkr som
reinvestering. Planåren 2022 är investeringsvolymen 166,2 mnkr och år
2023 232,1 mnkr.
De största investeringarna under 2021 finns inom fastigheter vilka är:
Anpassning av Allégårdens äldreboende påbörjas med 5 mnkr per år och
kommer ske under fyra år.
Utvecklingscentrum Munkedal renovering och lokalanpassning årligen
med 4 mnkr.
Ny bollhall på Kungsmarksskolan, 15 mnkr (totalt investeringsutgift 18
mnkr) klart år 2021.
Ny skola för ÅK 4–6 på Kungsmarksområdet, 25 mnkr (total
investeringsutgift 147 mnkr) klart år 2023.
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Forts § 95
Hedekas skola där skolområde renoveras /moderniseras och är en del i
ett större projekt tillsammans med nyinvestering som gäller att
samlokalisera förskola och skola i Hedekas inom samma fastighet (total
investeringsutgift 49 mnkr) klart år 2021.
Ny förskola på Brudås 10 mnkr (total investeringsutgift 40 mnkr) klart år
2022.
Renovering av förskola i Dingle 5 mnkr (total investeringsutgift 17 mnkr)
klart år 2022.
Planerade underhåll på lilla Foss förskola som renoverar/moderniserar
två avdelningar 10 mnkr.
Upprustning av brandstation i Hedekas 1 mnkr.
Under år 2021 kan 36,4 mnkr av reinvesteringarna finansieras (resultat
och avskrivningar) av de planerade 73,5 mnkr. Detta innebär en
självfinansieringsgrad på 49 % och målet uppfylls inte under år 2021 på
100 %.
Målsättningar verksamhet
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både
för verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2020-2023.
Inriktningsmålen för planeringsperioden är:
1. Alla ska vara anställningsbara
2. Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
3. Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
4. Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan
Varje nämnd har tagit fram verksamhetsmål och mått för budget 2021
utifrån kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål.
Socialdemokraterna och Centerpartiet:
•
Ingen skattesänkning
•
Högre invånarantal +25
•
Resultatnivå 2,0% hela planperioden
•
Ny arbetslivsavdelning under kommunstyrelsen genom
omfördelning av befintliga budgetar. Utökning av en tjänst som
avdelningschef.
•
Engångssatsningar främst inom BUN under 2021 5,6 mnkr
•
Aktivitetshus 50 mnkr
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Sverigedemokraterna:
•
Ingen skattesänkning
•
Minskad besparing med 1,5 mnkr för Välfärdsnämnden
•
Ny besparing på 2 mnkr för kommunstyrelsen
•
Utökning SBN 0,1 mnkr offentliga toaletter
•
Utökning Bun 0,9 mnkr till dagbarnvårdare
•
KF förfogande 7,2 Mnkr att användas till kommande
integrationskostnader och ökat försörjningsstöd.
•
LSS boende
•
Hedekas skola 60 mnkr
•
Äldreboende Dingle projektering 2021
Kristdemokraterna:
• Ramminskning välfärdsnämnden 3,5 mnkr
• Minskning av kommunstyrelsens ram med 2,0 mnkr
• Utökning av Samhällsbyggnadsnämnden med 0,8 mnkr
• 6,2 mnkr till KF förfogande
• Utökning av Barn- och utbildningsnämndens ram med 0,9 mnkr
för Dagbarnvårdare
Beslutsunderlag
Beslut KS 2020-09-14, § 133.
Socialdemokraternas och Centerpartiets förslag till budget 2021.
Moderaternas och Liberalernas förslag till budget 2021.
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021.
Kristdemokraternas förslag till budget 2021.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021
plan 2022-2023 enligt Socialdemokraternas och Centerpartiets
gemensamma förslag innebärande bland annat:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 23,63 kr vilket
innebär en oförändrad skattesats.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar på
657,5 mnkr för 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en omorganisation enligt
förslaget på sidan 4 i Socialdemokraternas och Centerpartiets
budgetförslag.
Kommunfullmäktige beslutar ge nämnderna de projektsatsningar som
anges i budgetförslaget för Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunfullmäktige beslutar att ge Barn- och Utbildningsnämnden i
uppdrag att genomföra barnomsorg på kvällar och helger.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige beslutar att överföring av anslag till
Välfärdsförvaltningen föreslås ske med 0,4 mnkr för projektet
heltidsresan från Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att utöka samhällsbyggnadsnämndens
budget med 0,7 mnkr för en tjänst som planhandläggare
Kommunfullmäktige beslutar utöka volymbudgeten med 1,0 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar utöka Kommunfullmäktiges förfogandepost
med 9,0 Mnkr under förutsättning att riksdagen antar regeringens
föreslagna budget.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2021 till
161 mnkr.
Samtliga investeringsprojekten redovisas i Socialdemokraternas och
Centerpartiets budgetförslag.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning
för investeringar under 2021 på 124 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt
Bohuslän budgetförslag om medlemsavgift drift, pensioner, avsättningar
till 11,368 mnkr år 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Miljönämndens budgetförslag
på 1,662 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa IT-samverkans budgetförslag
på 2,680 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa lönesamverkans budgetförslag
på 2,734 mnkr i Budget 2021 utifrån från samverkande kommunernas
direktiv och förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revisionens budgetram för
2021, med plan för 2022-2023.
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Yrkande
Liza Kettil (S), Carina Thorstensson (C), Lars-Göran Sunesson (C), KarlAnders Andersson (C), Caritha Jacobsson (S): Bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jan Hognert (M), Karin Blomstrand (L), Ulla Gustafsson (M), Ann-Sofi
Alm (M), Linda Wighed (M), Ausra Karlsson (M), Henrik Palm (M): Bifall
till Moderaternas och Liberalernas budgetförslag.
Christoffer Wallin (SD), Matheus Enholm (SD), Pontus Reuterbratt (SD),
Mathias Johansson (SD), Jan Peterson (SD): Bifall till
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Fredrik Olsson (KD): Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag
Rolf Jacobsson (KD): Bifall till kristdemokraternas budgetförslag samt
tillägg till budget att
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all
vårdpersonal inom äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar,
s.k. tillsvidareanställningar, för de som önskar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast
bereda och under 2021 införa minskad arbetstid för all
vårdpersonal inom äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det
är av vikt att arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad
övertid.)
3. All personal inom välfärdnämnden och barn- och
utbildningsnämnden, både nu anställda och kommande
nyanställda, som kommer i kontakt med brukare fr.om. 2021
skall behärska det svenska språket.
Hans-Joachim Isenheim (MP): Tillägg till budget att
1. Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned
innan ett nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.
2. Kommunfullmäktige beslutar under 2021 tillföra hemtjänsten 2
miljoner kronor extra för vikariepersonal, så att personalen inte
måste jobba orimliga arbetspass när kollegor är sjuka. Pengar ska
tas från kommunfullmäktiges förfogande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Liza Kettils (S) med fleras yrkande, Jan
Hognerts (M) med fleras yrkande, Christoffer Wallins (SD) med fleras
yrkande samt Fredrik Olsson (KD) med fleras yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Christoffer Wallins (SD) med fleras
yrkande.
Justerandes sign
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Votering begärs. Ordförande beslutar att Christoffer Wallins (SD) med
fleras yrkande är huvudförslag.
Ordförande ställer proposition på om Liza Kettils (S) med fleras yrkande,
Jan Hognerts (M) med fleras yrkande eller Fredrik Olsson (KD) med
fleras yrkande ska vara motförslag till huvudförslag finner att Fredrik
Olsson (KD) med fleras yrkande är motförslag till huvudförslag.
Votering begärs och ordförande beslutar att Fredrik Olssons (KD) med
fleras yrkande är huvudförslag i omröstningen om motförslag till
huvudförslag.
Ordförande ställer proposition på om Liza Kettils (S) med fleras yrkande
eller Jan Hognerts (M) med fleras yrkande ska vara motförslag till Fredrik
Olssons (KD) med fleras yrkande och finner att Jan Hognerts (M) med
fleras yrkande är motförslag till Fredrik Olssons (KD) med fleras yrkande.
Votering begärs och ordförande frågar samt finner att följande
propositionsordning är rätt uppfattad för att utse motförslag till Fredrik
Olssons (KD) med fleras yrkande.
Ja: Jan Hognerts (M) med fleras yrkande
Nej: Liza Kettils (S) med fleras yrkande
Omröstningsresultat
Ja-röster: 18
Nej-röster: 12
Avstår: 5
Kommunfullmäktige har beslutat att Jan Hognerts (M) med fleras
yrkande är motförslag till Fredrik Olssons (KD) yrkande i omröstningen
om motförslag till huvudförslag. Omröstningslistan bifogas till
paragrafen.
Omröstning om motförslag till huvudförslag
Ja: Jan Hognert (M) med fleras yrkande
Nej: Fredrik Olssons (KD) med fleras yrkande
Omröstningsresultat
Ja-röster: 9
Nej-röster: 11
Avstår: 15
Kommunfullmäktige har beslutat att Fredrik Olssons (KD) med fleras
yrkande är motförslag till huvudförslaget. Omröstningslistan bifogas till
paragrafen.
Justerandes sign
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Huvudomröstning
Ja: Christoffer Wallins (SD) med fleras yrkande
Nej: Fredrik Olssons (KD) med fleras yrkande
Omröstningsresultat
Ja-röster: 9
Nej-röster: 4
Avstår: 22
Kommunfullmäktige beslutar enligt Christoffer Wallins (SD) med fleras
yrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen.
Ordförande ställer nu proposition på tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) första
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) första tilläggsyrkande
Nej: Avslag till Rolf Jacobssons (KD) första tilläggsyrkande
Omröstningsresultat
Ja-röster: 11
Nej-röster: 0
Avstår: 24
Kommunfullmäktige beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) första
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till protokollet.
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) andra
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till Rolf Jacobssons (KD) andra tilläggsyrkande
Nej: Avslag Rolf Jacobssons (KD) andra tilläggsyrkande
Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ja-röster: 5
Nej-röster: 2
Avstår: 28
Kommunfullmäktige beslutar enligt Rolf Jacobssons (KD) andra
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till protokollet.
Ordförande ställer proposition på Rolf Jacobssons (KD) tredje
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachim Isenheims (MP) första
tilläggsyrkande och om man ska avslå densamma och finner att
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) första tilläggsyrkande
Nej: Avslag till Hans-Joachim Isenheims (MP) första tilläggsyrkande
Omröstningsresultat
Ja-röster: 12
Nej-röster: 1
Avstår: 22
Kommunfullmäktige beslutar enligt Hans-Joachim Isenheims (MP) första
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen.
Ordförande ställer proposition på Hans-Joachims (MP) andra
tilläggsyrkande och om kommunfullmäktige ska avslå densamma och
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs och kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Ja: Bifall till Hans-Joachim Isenheims (MP) andra tilläggsyrkande
Nej: Avslag till Hans-Joachim Isenheims (MP) andra tilläggsyrkande
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Omröstningsresultat
Ja-röster: 3
Nej-röster: 18
Avstår: 14
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Hans-Joachim Isenheims (MP)
tilläggsyrkande. Omröstningslistan bifogas till paragrafen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta mål och resursplan budget 2021
plan 2022-2023 enligt Sverigedemokraternas förslag.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda
och under 2021 ersätta s.k. timanställningar för all vårdpersonal inom
äldreomsorgen med fasta heltidsanställningar, s.k
tillsvidareanställningar, för de som önskar.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast bereda
och under 2021 införa minskad arbetstid för all vårdpersonal inom
äldreomsorgen med en (1) timma/vecka. (Det är av vikt att
arbetsledningen inte låter detta ge upphov till ökad övertid.)
Kommunfullmäktige beslutar att all personal inom välfärdnämnden och
barn- och utbildningsnämnden, både nu anställda och kommande
nyanställda, som kommer i kontakt med brukare fr.om. 2021 skall
behärska det svenska språket.
Kommunfullmäktige beslutar att Ekebacken inte ska läggas ned innan ett
nytt äldreboende är på plats och inflyttningsklart.
Reservation
S-gruppen: Skriftligt till förmån för eget budgetförslag, reservationen
bifogas till protokollet
M-gruppen till förmån för eget förslag samt mot alla tilläggsyrkanden
L-gruppen till förmån för eget budgetförslag
C-gruppen till förmån för eget budgetförslag
KD-gruppen till förmån för eget budgetförslag
Hans-Joachim Isenheim (MP) till förmån för eget yrkande
Expedieras
Förvaltningschefer
Kommundirektör
Ekonomiavdelning
Personalavdelning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

§ 100

Dnr 2019-000116

Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
Sammanfattning av ärendet
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag
färre än budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin
och dess påverkan på kundernas verksamheter och därmed deras
tolkbehov. De mest efterfrågade språken var arabiska och somaliska.
Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat
nollresultat.
Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel
hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på
sjukfrånvaron samt HME är mål som ej uppfyllts.
Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet
uppdragstagare har ökat under året och förbundet har fått 23 nya
auktoriserade tolkar varav 1 av dem har sjukvårdsauktorisation.
Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade
medlemskunder. Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder.
Totalt köps 99,99 % av samtliga förmedlade uppdrag av förbundets
medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för
ca 75 %.
Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket
motsvarar en personalomsättning om 17,4 %.
Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning jämfört
med föregående år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019-000116

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Tolkförmedling väst årsredovisning 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för
Tolkförmedling Väst samt att bevilja direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

Sammanfattning
Under 2020 utfördes cirka 316 000 uppdrag vilket är 24 000 uppdrag färre än
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på
kundernas verksamheter och därmed deras tolkbehov. De mest efterfrågade
språken var arabiska och somaliska.
Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.
Förbundet har uppnått sex av nio verksamhetsmål. Målet för andel hälso- och
sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, nivån på sjukfrånvaron samt HME
är mål som ej uppfyllts.
Förbundet hade 1 204 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har
ökat under året och förbundet har fått 23 nya auktoriserade tolkar varav 1 av dem
har sjukvårdsauktorisation.
Den 31 december 2020 hade förbundet ca 5 700 registrerade medlemskunder.
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700 kunder. Totalt köps 99,99 % av
samtliga förmedlade uppdrag av förbundets medlemmar. Största kunden är Västra
Götalandsregionen, som står för ca 75 %.
Under året har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en
personalomsättning om 17,4 %.
Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning jämfört med
föregående år.
Händelser av väsentlig betydelse:
•
Driftsättning av nytt verksamhetssystem. 1 juni driftsattes det nya
verksamhetssystemet och sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att
åtgärda bristande funktionalitet i systemet. Arbetsbelastningen har varit stor i hela
organisationen vilket har gjort att övriga frågor i förbundet till stor del har fått stå
tillbaka under året.
•
Winningtemp. Nytt AI-uppbyggt arbetsmiljöverktyg som möjliggör löpande
uppföljning av arbetsmiljöns utveckling i organisationen.
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•
Covid-19. Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Tolkning via
telefon har ökat markant vilket bland annat har resulterat i minskade resor och
därmed ökad effektiv tolkningstid. Kunderna har fått en minskad kostnad för
tolkuppdragen då resekostnaden har minskat.
•
Ökad digitalisering och införande av distansutbildning. Ett förändringsarbete
avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och utbildning av
uppdragstagare har pågått under året vilket har resulterat i en ökad digitalisering
av processerna. Framtagandet av distansutbildningen har intensifierats på grund av
pandemin och första distansutbildningen för tolkarna genomfördes innan
sommaren.
•
Upphandling telefoniplattform. På grund av pandemin förlängdes befintligt
avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den påbörjade upphandlingen lades
vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal beräknas vara klart
under våren 2021.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Resultatet innebär en stor ökning av det egna kapitalet vilket uppgår till drygt 31
mnkr. Direktionen har beslutat återbetala 5 mnkr till medlemmarna baserat på
köpta tolk- och översättartjänster 2019 och 2020. Munkedals kommuns andel
uppgår till 0,11% ger en återbetalning på 5 334kr.

Inga andra konsekvenser

Håkans Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Tolkförmedling Väst
Ekonomiavdelningen

58

59

ÅRSREDOVISNING
Dnr 21/0012-2
2021-03-26

Årsredovisning 2020

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972

60

Innehåll
Inledning ............................................................................................................................... 4
Vision ......................................................................................................................................................... 5
Ledord ....................................................................................................................................................... 5
Förvaltningsberättelse........................................................................................................... 5
Översikt över verksamhetens utveckling ............................................................................................. 5
Organisation ............................................................................................................................................. 6
Direktionen .......................................................................................................................................... 6
Förbundets verksamhet ...................................................................................................................... 8
Tolkar och översättare ........................................................................................................................ 9
Kunder ................................................................................................................................................ 10
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .............................................................. 11
Ekonomi ............................................................................................................................................. 11
Likviditet ............................................................................................................................................. 11
Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................................... 11
Händelser av väsentlig betydelse ......................................................................................................... 11
Driftsättning av nytt verksamhetssystem ....................................................................................... 11
Winningtemp ..................................................................................................................................... 11
Certifiering enligt FR2000 ................................................................................................................ 12
Covid-19 ............................................................................................................................................. 12
Ökad digitalisering och införande av distansutbildning .............................................................. 12
Upphandling telefoniplattform ....................................................................................................... 12
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ....................................................................... 12
Styrning och uppföljning av verksamheten........................................................................................ 13
Övergripande verksamhetsmål ........................................................................................................ 13
Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse ..................................................................................... 13
Kvalitetsmål........................................................................................................................................ 13
Arbetsmiljömål .................................................................................................................................. 14
Miljömål .............................................................................................................................................. 14
God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 15
Balanskravsresultat ................................................................................................................................ 16
Balanskravsavstämning ..................................................................................................................... 16
2 (30)

61

Väsentliga personalförhållanden .......................................................................................................... 17
Medarbetare ....................................................................................................................................... 17
Tillsvidare- och visstidsanställda ..................................................................................................... 17
Sysselsättningsgrad ............................................................................................................................ 18
Sjukfrånvaro ....................................................................................................................................... 18
Pensioner ............................................................................................................................................ 19
Förväntad utveckling ............................................................................................................................. 19
Omvärld .............................................................................................................................................. 19
Utgångsläge ........................................................................................................................................ 19
Framtid................................................................................................................................................ 20
Budget 2021 ....................................................................................................................................... 21
Ekonomisk plan 2021-2023 ............................................................................................................. 21
Räkenskaper........................................................................................................................ 22
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner ..................................................................... 22
Resultaträkning ....................................................................................................................................... 22
Resultaträkning .................................................................................................................................. 22
Balansräkning ..................................................................................................................................... 23
Kassaflödesanalys .............................................................................................................................. 24
Noter ................................................................................................................................................... 25
Driftsredovisning ................................................................................................................ 27
Utfall i förhållande till budget .............................................................................................................. 27
Bakgrund till budget.......................................................................................................................... 27
Utfall.................................................................................................................................................... 27
Förbundets investeringsverksamhet ................................................................................... 28
Investering i nytt verksamhetssystem ................................................................................................. 28

3 (30)

62

Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 40 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.
En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke.
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Nedan presenteras en femårsöversikt över förbundets utveckling över tid utifrån ett antal
nyckeltal.
Som en följd av den stora asylvågen 2015-2016 har verksamhetens intäkter och kostnader samt
resultat ökat senaste åren. Enligt beräknat, men också till följd av pandemin, har en minskad
efterfrågan på tolk skett under 2020. Högst troligt är, oavsett pandemi eller inte, att en minskning
fortsätter de närmaste åren då färre sökt asyl i Sverige.
Trots att en stor utbetalning skett avseende investering av nytt verksamhetssystem har soliditeten
ökat då ingen återbetalning av eget kapital skett och att resultatet varit positivt.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

2016
193 198
-190 564
2 344
42 %
0
0
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Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2020. På grund av den rådande pandemisituationen har årets direktionsmöten
genomförts på distans.
Förbundets direktion utgjordes 2020-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Ulf Rapp (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare
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Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Minna Salow (S), ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare

Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare
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Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster.
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats
och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som
längre tolkningsuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Förbundet har under 2020 utfört ca 316 000 uppdrag vilket är ca 24 000 färre uppdrag än
budgeterat. Det lägre budgetutfallet är relaterat till pandemin och dess påverkan på kundernas
verksamheter och därmed deras tolkbehov.
År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
316 000
347 000
337 000
336 000
355 000
307 000

Procentuell
tillsättning
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har
minskat jämfört med föregående år och är nu
99 %. Den lägre tillsättningsgraden är direkt
kopplad till det nya verksamhetssystemet som
driftsattes 1 juni. Såväl tekniska problem under
införandefasen som förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner har
bidragit till den lägre tillsättningsgraden.

Tabell 1Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år

2

Nya Ulricehamn.

8 (30)

67

Tolkar och översättare
Den 31 december 2020 hade förbundet 1 204 aktiva tolkar vilket är en ökning om 21 tolkar
jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt fanns 94 aktiva översättare, av dessa är 29 även
verksamma som tolkar. Totalt är 294 uppdragstagare auktoriserade, av dessa är 225 tolkar. 63 av de
auktoriserade tolkarna är även sjukvårdsauktoriserade.
År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar

Översättare

1 204
1 183
1 088
992
969
919

94
96
87
151
138
139

Både tolk och Auktoriserade
Sjukvårdöversättare uppdragstagare auktorisation
29
294
63
31
271
62
27
251
58
38
264
52
38
261
52
44
260
45

Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad.

År
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
25
54
86
62
35
76

Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2020
genomförde 93 personer förbundets rekryteringstest, 55 % blev godkända. Antalet personer som
genomfört rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år vilket bland annat är relaterat
till pandemin och begränsningen av fysiska möten. Dock har andelen med godkända resultat ökat
vilket hänger samman med höjda krav och därmed en ökad selektering av inkomna ansökningar.
Under året har förbundets rekryteringsstrategi ändrats och en mer riktad rekrytering på bristspråk
är i fokus. Även under 2020 har fler redan etablerade tolkar sökt sig till förbundet.
Genom förbundets egna utbildnings- och handledningsinsatser för såväl tolkaspiranter som
erfarna tolkar kvalitetssäkras tolktjänsterna. Bland annat genomgår tolkaspiranter en
introduktionskurs och erbjuds grundutbildning. Nyregistrerade tolkaspiranter har tidigare även
erbjudits bredvidgång. På grund av pandemin har detta inte kunnat erbjudas under året.
Under 2020 utfärdades 63 kursintyg till tolkar som genomfört förbundets olika kurser. Jämfört
med föregående år är detta en dryg halvering. Minskningen är en direkt effekt av pandemins
påverkan på verksamheten då förbundet tvingades att ställa in flera planerade utbildningar och
testtillfällen. Tack vare snabb omställning i organisationen kunde den nya utbildningen ”Att tolka i
skolan” erbjudas även på distans. Intresset har varit mycket stort och totalt har 51 tolkar
genomgått utbildningen under 2020. Utbildningen genomföres på distans första gången i maj och
därefter vid flera tillfällen under hösten. Även förbundets introduktionskurs för tolkaspiranter
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erbjöds på distans i slutet av året. Att insatserna kunnat genomföras på distans har möjliggjort att
tolkar och tolkaspiranter från ett större geografiskt område har kunnat delta.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 30
tolkar har under året höjts till nivå utbildad tolk3 vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Totalt är nu 51 % av förbundets aktiva tolkar på nivå utbildad tolk vilket är en
ökning med sju procentenheter jämfört med föregående år. Under 2020 utfördes 63 % av
uppdragen av tolkar med denna kompetensnivå.
I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHRteamet, Göteborgs Stad, erbjuds förbundets aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter (SRHR). Då flertalet planerade utbildningstillfällen tvingades ställas in på grund av
pandemin har endast 25 tolkar genomgått SRHR-utbildningen under året. Planerat var att 60-80
tolkar skulle ha genomgått utbildningen då målsättningen är att alla förbundets aktiva tolkar ska
inneha SRHR-kompetens. Förbundet har påbörjat en dialog om att genomföra SRHR-utbildning
på distans.
I samarbete med Röda korset planerades under våren vidareutbildning inom specialistpsykiatri
avseende sekundär traumatisering för förbundets aktiva tolkar. Även denna utbildningsinsats blev
inställd på grund av pandemin, likaså blev den planerade etikkursen inställd.
Under hösten har förbundet inlett dialog med Västra Götalandsregionen för att tillsammans ta
fram en distansutbildning i psykisk ohälsa. En dialog har även förts med olika utbildningsaktörer
avseende framtida samarbete för validering och grundutbildning.
På grund av pandemin har tolkarna inte kunnat erbjudas några fysiska informationsträffar under
året. Däremot har flera digitala informationsträffar genomförts under senare delen av hösten.

Kunder
Varje månad förmedlas uppdrag till ca 1 700
kunder. Den 31 december 2020 hade
förbundet 5 696 registrerade
medlemskunder. Totalt utförs 99,99 % av
samtliga uppdrag hos förbundets
medlemmar4. Största kunden är Västra
Götalandsregionen (VGR), som står för
drygt 75 %. VGRs andel har ökat i relation
till de övriga medlemmarna vilket sannolikt
har en koppling till pandemin. Göteborgs
Stad köper knappt hälften av
medlemskommunernas totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0%

Övriga medlemskommuner 13%

Göteborgs Stad
12%

VGR 75%

Figur 3 Fördelning av bokade uppdrag

3
4

Tidigare utbildningsnivå 1C
Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Tolkoch översättningstjänster ger förbundets intäkter och de största kostnaderna är relaterade till tolkoch översättararvoden. Intäkter och kostnader är därmed direkt kopplade till utförda tolk- och
översättningsuppdrag. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.

Likviditet
Förbundet har totalt under 2020 haft en god likviditet. Utbetalning av investering av nytt
verksamhetssystem har klarats med egna medel. På grund av tekniska problem i det nya
verksamhetssystemet, vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av
inbetalningar, har dock checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade beslut om att ingen
återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Nytt beslut tas under 2021. För
eventuell återbetalning av eget kapital kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är
beslutad att finnas kvar.
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse
Driftsättning av nytt verksamhetssystem
Efter ett års förberedande implementeringsarbete driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni.
Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete för att åtgärda bristande funktionalitet i det nya
systemet. Vid årets slut fanns fortfarande punkter som ej åtgärdats av leverantören. Införandet av
det nya verksamhetssystemet med dess utmaningar har skapat en stor arbetsbelastning i hela
organisationen och övriga frågor i förbundet har under året därmed i stor utsträckning fått stå
tillbaka.

Winningtemp
I slutet av april infördes Winningtemp; ett digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg som möjliggör
att löpande följa arbetsmiljöns utveckling i organisationen. Winningtemp mäter systematiskt
engagemanget och måendet hos medarbetarna och ger förbundets chefer underlag för såväl den
11 (30)

70

dagliga arbetsledningen som organisationens långsiktiga utformning. Verktyget mäter även
regelbundet HME, det vill säga hållbart medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en
traditionell medarbetarenkät vartannat år. I Winningtemp har påverkan på arbetsmiljön i samband
med införandet av nytt verksamhetssystem kunnat följas löpande. Tack vare denna fortlöpande
temperaturmätning av medarbetarnas engagemang och mående har organisationen snabbt kunna
omstruktureras för att motverka långvarig ohälsosam arbetsbelastning.

Certifiering enligt FR2000
I september certifierades Tolkförmedling Väst enligt FR2000 vilket innebär att förbundet nu har
ett certifierat ledningssystem. FR2000 standarden innehåller krav på ett integrerat ledningssystem
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.

Covid-19
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. I förhållande till budget har 24 000 färre
uppdrag utförts under året. Antalet telefontolkningar har ökat markant vilket medfört att tolkarnas
resor minskat och deras effektiva tolktid har ökat. Kunderna å sin sida har fått en minskad kostnad
för tolkuppdragen då resekostnaden har uteblivit. Den minskade efterfrågan på tolk och den ökade
effektiva tolktiden har också skapat en större konkurrens om uppdragen mellan tolkarna. Detta
medförde att en grupp icke-auktoriserade tolkar under sommaren gick samman och offentligt
uttryckte sitt missnöje över situationen.
De av förbundets medarbetare som har haft möjlighet, och som så önskat, har under pandemins
påverkan arbetat hemifrån. Samtliga möten har sedan mars skett på distans. Flertalet rekryteringar,
och större delen av de planerade utbildningsinsatserna för tolkar har ställts in på grund av
pandemin. Förbundets samtliga kontor har i olika grad varit stängda för externa besök sedan mars.

Ökad digitalisering och införande av distansutbildning
Under året har ett förändringsarbete avseende metoder och aktiviteter kopplat till rekrytering och
utbildning av uppdragstagare pågått. Detta innebär en förenkling och en ökad digitalisering av
processerna. På grund av pandemin har arbetet med framtagande av distansutbildning
intensifierats och innan sommaren genomfördes den första distansutbildningen för tolkar.

Upphandling telefoniplattform
På grund av pandemin förlängdes befintligt avtal avseende telefoniplattform med ett år. Den
påbörjade upphandlingen lades vilande under våren och återupptogs under hösten. Nytt avtal
beräknas vara klart under våren 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.
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Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
• arbeta miljömedvetet
• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
Måluppfyllelse

Förbundet har till följd av pandemisituationen haft extra god tillgång av tolkar under året och
förbundets kunder har fått likvärdig service. Kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter
har skett under året i syfte att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar
förbundet kontinuerligt med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa
kollektivt för att minska miljöpåverkan. Som en följd av pandemin har distanstolkningen ökat
markant under året.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har
förbundet under tidigare år såväl deltagit på mässor som besökt kunder. Detta arbete har under
2020 endast kunnat genomföras i mycket ringa omfattning, och då i digital form, på grund av
pandemin.

Verksamhetsmål 2020 och måluppfyllelse
Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2019
99,5 %

Målvärde Utfall
2020
2020
≥99 %
99 %

1,2 %

<1 %

0,8 %
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Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 14 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C5 ska uppgå till minst 60 %.

Utfall
2019
4,1 %

Målvärde Utfall
2020
2020
≥5 %
4,5 %

14,4 %

≥14 %

20 %

57,6 %

≥60 %

62,6 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator

Utfall
2019

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
45,2 %
uppgå till minst 50 %.

Målvärde Utfall
2020
2020
≥50 %

56 %

Målvärde
2020
<5 %
>79

Utfall
2020
6,7 %
75

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79

Utfall
2019
6,0 %
-

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Utfall
2019
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda 40,3 %
tolkuppdrag.
Indikatorer

Målvärde Utfall
2020
2020
≥50 %
60,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under 2020 tillsatte förbundet 99,0 % av antalet inkomna beställningar vilket är en minskning på
0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror på tekniska problem under
införandefasen av det nya verksamhetssystemet samt förändrade tillsättningsprinciper och
förmedlingsrutiner kopplat till det nya verksamhetssystemet. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Under 2020 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,8 %
vilket är en minskning på 0,4 procentenheter jämfört med 2019. Pandemin har resulterat i att
andelen distansuppdrag ökat markant. I dessa uppdrag är det mer sällan förekommande att tolk
kommer sent eller uteblir från uppdrag jämfört med platsuppdrag där yttre omständigheter i större
utsträckning påverkar. Målet är uppfyllt.

5
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Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå
till minst 5 %.
Under 2020 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,5 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Låg tillgång på
sjukvårdsauktoriserade tolkar i kombination med att antalet sjukvårdsuppdrag fortsatt öka även
under 2020 har resulterat i ett lägre utfall än förväntat. Målet är ej uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har ökat med 5,6 procentenheter jämfört
med föregående år och är nu totalt 20 %. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har
ökat succesivt de senaste åren vilket bland annat beror på att förbundet har fler auktoriserade
tolkar att tillgå. Ökning av distanstolkning och att restiden därmed minskat har möjliggjort mer
effektiv tolktid vilket också är en bidragande orsak till utfallet. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C6 ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har under senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen tolkar med utbildningsnivå
1C. Under 2020 utfördes 62,6 % av förbundets uppdrag av tolkar på nivå 1C vilket är en ökning
med 5 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
Efter att förbundet driftsatte det nya verksamhetssystemet har andelen beställningar som
inkommer via digitala tjänster ökat markant. Detta är ett resultat av att det nya systemet har en
ökad tillgänglighet och är mer användarvänligt. Utfallet för året blev 56 % vilket är en ökning på
10,8 procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har under året ökat 0,7 procentenheter och är för 2020 totalt 6,7 %. Den ökade
sjukfrånvaron är sannolikt ett resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till
den rådande pandemin. Målet är inte uppfyllt.
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal utförda tolkuppdrag.
Under året har distanstolkning ökat med 20 procentenheter vilket innebär att 60,3 % av
tolkuppdragen under 2020 utfördes på distans. Förbundet har under senare år aktivt arbetat med
att profilera distanstolkningen som en såväl ekonomisk som miljömässig fördelaktig tjänst. Dock
har även pandemin bidragit till den stora ökningen av distanstolkning under året. Målet är uppfyllt.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Dock har
checkkrediten nyttjats vid tre tillfällen under året. Detta på grund av tekniska problem i det nya
6
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verksamhetssystemet vilket föranlett senarelagda faktureringar och därmed förskjutning av
inbetalningar.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2020. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2020

2019

2018

3 465

5 867

5 295

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

3 465

5 867

5 295

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

3 465
0

5 867
0

5 295
0

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

198 506
30 526
156 205
0
17 584

Resultat
Årets resultat
Ingående Eget kapital

3 465
30 864

5 867
29 455

5 295
24 160

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

173 %
53 %

188 %
49 %

191 %
48 %

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader egen personal
A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet)
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år
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Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare
Under årets arbete med implementeringen av det nya verksamhetssystemet har arbetsprocesser
utvecklats och förändrats. Med beaktan av pensionsavgångar och annan naturlig personalavgång
har en anpassning av bemanningen utifrån de nya förutsättningarna påbörjats. Den tidigare
restriktiva hållningen till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har gällt även under 2020.
Ny verksamhetschef för Fyrbodal tillträdde i februari efter att den tidigare verksamhetschefen
avslutat sin anställning en månad tidigare. Under mellanperioden var verksamhetschefen för
Sjuhärad tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal.
Under 2020 skedde en total personalomsättning i teamet som arbetar med rekrytering och
utbildning av uppdragstagare. Arbetsmetoder och processer har utvecklats och bemanningen är nu
2,0 årsarbetare istället för tidigare 2,75. Under året har behovet av digital utveckling intensifierats
vilket medfört att en ny tjänst som digitaliseringsutvecklare inrättats. Tjänsten tillträddes i slutet av
året efter intern rekrytering.
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsgemensamma dagen genomföras enligt plan i
december. Förbundets chefer hade istället ett enklare årsavslut med sina medarbetare på respektive
kontor.
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle.
På grund av pandemin flyttades de centrala avtalsförhandlingarna till senhösten och årets
löneöversyn blev därmed senarelagd. Det förarbete som var möjligt gjordes av förbundets chefer
och den lokala löneöversynen kunde därmed slutföras så fort det centrala avtalet undertecknats.
Detta innebar att förbundets medarbetare fick ny lön i november och retroaktiv lön utbetald innan
jul.
Genom det nya arbetsmiljöverktyget Winningtemp mäts nu hållbart medarbetarengagemang
(HME) fyra gånger om året istället för som tidigare vartannat år i medarbetarenkät. Systemet
infördes i april därför skedde mätningen tre gånger under 2020. HME-resultatet redovisas i stycket
om måluppfyllelse.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2020 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare, 42 kvinnor
respektive 10 män. En av dessa var studieledig, en partiellt tjänstledig och en partiellt föräldraledig.
Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare.
Totalt har 57 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året vilket motsvarar en
personalomsättning om 17,4 %. Personalomsättningen har minskat knappt en procentenhet
jämfört med 2019.
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 52,5
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 0,9 åa. Även antalet utförda timmar av såväl timavlönad
personal som visstidsanställd personal har minskat med 0,5 åa respektive 2,2 åa. Totalt har antalet
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arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 61,3 åa vilket är 3,5 åa färre
jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar beror framförallt på vakanser
inom flera områden i förbundet men också på grund av att en handfull anställda varit partiellt
föräldra- och tjänstlediga under året.
Tillsvidare
Visstid
Timavlönade
Totalt
År
(åa)
(åa)
(åa)
(åa)
2020
52,5
7,6
1,1
61,3
2019
53,4
9,8
1,6
64,8
2018
57,6
6,8
2,0
66,4
2017
57,0
6,8
2,6
66,4
2016
47,3
8,6
9,6
65,5
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,1 % vilket
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 85,7 % av kvinnorna
respektive 100 % av männen arbetar heltid inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under årets två första månader var sjukfrånvaron lägre jämfört med föregående år. En ökning syns
från och med mars och har en tydlig koppling till Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid
minsta sjuksymptom stanna hemma.
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Figur 4 Sjukfrånvaro i procent 2019-2020
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Den totala sjukfrånvaron för 2020 är 6,7 % vilket är en ökning om 0,5 procentenheter jämfört
med föregående år. Kvinnornas totala sjukfrånvaro är 7,5 % vilket motsvarar en ökning om 0,7
procentenheter jämfört med föregående år.
12
Sjukfrånvaron för män särredovisas inte då gruppen är
10
för liten. Andelen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar)
8
har mer än halverats jämfört med föregående år och är
6
nu 11,7 % av den totala sjukfrånvaron. Det finns inga
4
indikationer på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och
2
kostnaden för företagshälsovård är i princip obefintlig.
0
Ett fåtal medarbetare har testats positiva för Covid-19.
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Figur 5, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2020
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Under 2020 har 36 medarbetare nyttjat friskvårdsbidraget vilket är sju personer fler jämfört med
föregående år. Den subventionerade massage som tillhandahållits för medarbetarna på kontoret i
Göteborg ställdes in under året på grund av pandemin.

Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Förväntad utveckling
Omvärld
Knappt 13 000 människor sökte asyl
under 2020 vilket nästan är en halvering
jämfört med föregående år. Flest
asylsökande kom från Syrien,
Uzbekistan, Irak, Iran och Afghanistan.
Jämfört med föregående år har antalet
asylsökande minskat vilket är en effekt
av pandemisituationen i världen.
Kommunmottagandet har jämfört med
föregående år nästintill halverats.7
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Figur 6 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2020-12-31

Utgångsläge
Under 2020 utfördes ca 316 000 uppdrag, vilket var 24 000 färre än budgeterade. Att utfallet blev
lägre än beräknat är kopplat till samhällets påverkan av pandemin och därmed den minskade
efterfrågan på tolk. I relation till flera andra tolkförmedlingar i landet har förbundet dock haft en
god efterfrågan på tolk utifrån rådande pandemisituation.
Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet
gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade på en stor variation och
tolktjänster köptes i mer eller mindre
utsträckning av andra leverantörer. Förbundet
har under åren som följt aktivt arbetat för att
öka avtalslojaliteten. Vid mätningen 2020 hade
köp från andra leverantörer minskat med 80 %
jämfört med första mätningen.

Övriga 21%
Polska 2%
Turkiska 2%
Sorani 3%
Albanska 3%

Arabiska och somaliska var liksom tidigare år
även under 2020 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de cirka 50 % av
utförda uppdrag. I de tio största språken
utfördes, i jämförelse med föregående år, färre uppdrag
undantaget albanska i vilket uppdragen ökade.
Under 2020 utfördes tolkuppdrag på 117 olika språk.

7

Tigrinja 4%
BKS 4%
Dari 5%
Persiska 7%

Arabiska
35%

Somaliska
14%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2020

www.migrationsverket.se
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Figur 8 Antal uppdrag 2018-2020

Framtid
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Med anledning av
pandemin har det sedan tidigare påbörjade utvecklingsarbetet avseende rekrytering och utbildning
av uppdragstagare intensifierats under året. En första distansutbildning genomfördes under våren
2020. Utvecklingsarbetet har fortlöpt för att under 2021 möjliggöra flera olika utbildningar samt
delar av rekryteringsprocessen på distans. Dialog med externa utbildningsaktörer inleddes under
2020 i syfte att kunna samarbeta kring såväl rekrytering som utbildning av tolkar till förbundet.
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Telefontolkning
har varit dominerande men under senaste året har intresset för skärmtolkning tagit fart. Då
medlemmarna har olika digitala mötesplattformar i sina verksamheter förbereder förbundet för att
under 2021 kunna möta kundernas olika tekniska behov och skämtolkningen förväntas då öka
ytterligare.
Under 2020 har andelen telefonuppdrag ökat markant. En stor anledning till detta bedöms vara
pandemin, dock spås att telefonuppdragen inte kommer gå tillbaka till tidigare nivåer även om en
minskning förväntas när samhället återgått till ett mer normalläge.
På grund av pandemin har varumärkesarbetet kopplat till kundbesök och deltagande på exempelvis
mässor med mera avstannat. Förhoppningsvis kommer detta arbete att kunna återupptas under
andra halvan av 2021. Digitala kundmöten erbjuds dock som ett alternativ under pandemin.
Under 2020 påbörjades upphandling av ny telefoniplattform. Driftsättning förväntas ske under
sommaren 2021. I samband med införande av ny telefoniplattform kommer även förbundet att
implementera Microsoft 365 och därmed gå från Skype till Teams.
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Budget 2021
Budget 2021 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 325 000 uppdrag för 2021. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2021 resultera i en snitthöjning om 2,6 %.

Budget 2021

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

216 000
216 000
0

Ekonomisk plan 2021-2023
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2021

216 000
216 000
0

2022

220 000
220 000
0

2023

224 000
224 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning (LKBR) samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen
har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av
inventarier sker på fem år och avskrivningar av nytt verksamhetssystem sker på åtta år vilket
motsvarar avtalsperioden för drift och support av det nya verksamhetssystemet.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.

Resultaträkning
Not Budget 2020

2020

2019

221 000
-219 515
-1 435

195 487
-190 985
-1 002

220 370
-214 448
-24

50

3 500

5 898

5
-55

2
-37

7
-38

Resultat före extraordinära poster

0

3 465

5 867

Extraordinära poster

0

0

0

Årets resultat

0

3 465

5 867

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not

2020

2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

11 827
264
12 091

2 671
336
3 007

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

39 478
13 494
52 972

41 160
18 273
59 433

65 063

62 440

10
10 & 12
10

27 867
2 997
3 465
34 329

22 000
2 997
5 867
30 864

11

30 734
30 734

31 576
31 576

65 063

62 440

Summa tillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
2020

2019

3 465
1 002

5 867
24

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

4 467

5 891

Minskning kortfristiga fordringar

1 682

2 817

-842

-530

5 307

8 178

-10 086

-3 031

-10 086

-3 031

0
0
0

218
-4 676
-4 458

Årets kassaflöde

-4 779

689

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18 273
13 494

17 584
18 273

Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not
10
3

Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6&7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10
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Noter
Belopp i tkr

2020

2019

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

195 300
171
16
195 487

219 946
0
424
220 370

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnader
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

784
269
22 713
6 812
141 236
30 306
755
3 568
3 529
384
3 971
214 327

110
0
0
0
110

97
14
10
0
121

1 002
1 002

24
24

2
2

7
7

0
37
37

1
37
38

Not

Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

2 671
-2 671
0

2 671
0
2 671

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

0
0
0
0
0
0

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 601
-1 265
0
-72
264

1 241
-1 241
360
-24
336

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

23 973
0
15 505
39 478

25 217
10
15 933
41 160

9 Kassa och bank
Bank
Summa

13 494
13 494

18 273
18 273

27 867
0
2 997
3 465
34 329

26 676
-4 676
2 997
5 867
30 864

2 617
7 907
6 575
0
1 059

3 622
8 369
6 719
0
882

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa
11 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
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Upplupet tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

12 450
126
30 734

11 887
97
31 576

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2020.
12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar
motsvarande antalet invånare
2019 tillkom 12 nya medlemskommuner
Summa

0

218

0

218

Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget
Budget 2020 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2019 samt utfallet av 2018.
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 340 000 uppdrag samt att
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2 %
nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året påverkat efterfrågan på tolk. Utfallet blev ca 316 000 uppdrag, vilket är
24 000 färre än budgeterat. Resultatet för 2020 blev drygt 3,4 mkr att jämföra med budgeterat
nollresultat.
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger 12-14 % under budget och följer den
minskade efterfrågan under året. Tolkarnas arvodeskostnader i förhållande till
förmedlingsintäkterna är procentuellt något lägre jämfört med föregående år och beror på att
distanstolkningen ökat kraftigt under 2020 och att resekostnaderna därmed minskat.
Den rådande pandemisituation i samhället har gjort att förbundets samtliga direktionsmöten under
året genomförts på distans via Skype. Kostnadsutfallet blev knappt 50 % jämfört med budget.
Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat och beror främst på vakanta tjänster inom flera
områden i förbundet. Till följd av pandemin har förbundet också haft en generell minskning av
övriga personalkostnader så som minskat antal resor och kompetensutvecklingsinsatser.
Utfallet för tolkutbildning blev knappt 400 000 kronor vilket motsvarar en fjärdedel av lagd
budget. Det låga utfallet beror på att förbundet under året tvingats ställa in flera budgeterade
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utbildningar till följd av pandemin. Även om ett antal kurser har erbjudits på distans har inte den
planerade volymen uppnåtts under året.
Då införandet av nytt verksamhetssystem inte kunde driftsättas enligt plan tvingades förbundet
förlänga avtalet med den tidigare leverantören. Detta resulterade i en ökad kostnad om ca 640 000
kronor. Utfallet för IT-kostnader blev därmed högre än budgeterat.
Utfallet kopplat till konsulttjänster blev högre än budgeterat och förbundet har bland anlitat
externa konsulter kopplat till det nya verksamhetssystemet och förbundets webbplats. Externa
konsulter har även anlitats i upphandling av ny telefoniplattform samt för arbetsmiljörelaterade
insatser under året.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Budget 2020
221 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

1 100
32 076
174 590
1 500
3 625
2 849
403
3 373
1 485
221 000

3 465

0

221 000

Tabell 5 Utfall mot budget 2020

Förbundets investeringsverksamhet
Investering i nytt verksamhetssystem
I maj 2019 skrevs avtal för nytt verksamhetssystem (Fenix). Efter ett års implementeringsarbete
driftsattes det nya verksamhetssystemet 1 juni 2020. Ett intensivt arbete för att åtgärda bristande
funktionalitet i det nya systemet har pågått sedan dess och vid årets slut fanns fortfarande
kravställda punkter som ej åtgärdats av leverantören.

Utfall, tkr

2019
2 671

2020
10 086

Totalt utfall
12 757

Budget
12 000

Avvikelse
757

Tabell 6 Översikt över investering av nytt verksamhetssystem
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Betalningsplanen av investeringen har enligt avtal fördelats på tre utbetalningstillfällen och har
betalts med egna medel. Den första utbetalningen skedde efter att leverans- och
implementeringsplanen undertecknats 2019, resterande utbetalningar skedde under 2020.
Förbundet råddes av den anlitade externa upphandlingsexpertisen att i denna upphandling
formulera kravställningen mer öppet än vid tidigare upphandlingsförsök. Detta ledde till att
leverantören och förbundet genom hela processen har haft olika tolkningar av kravställningen.
Flertalet beställningar av optioner har gjorts för att säkerställa önskad funktionalitet och därmed
har kostnaden för systemet ökat. I mars 2020 fattade direktionen beslut om att utöka investeringen
till tolv miljoner kronor. Det totala utfallet blev dock 12,8 miljoner kronor då ytterligare optioner
krävts för att uppnå avsedd funktionalitet.
Införandet av det nya verksamhetssystemet, och med det alla utmaningar, har skapat en stor
arbetsbelastning i hela verksamheten. Den indirekta kostnaden i form av såväl utebliven övrig
utveckling av förbundet som långvarig hög arbetsbelastning är inte inräknat i investeringen men
bedöms ha påverkat förbundet i stor utsträckning. Högst sannolikt kan detta ha efterdyningar
under kommande år.

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2021-03-27

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Granskning av
årsredovisning 2020
Tolkförmedling Väst

Projektledare

Gunilla Lönnbratt

Projektmedarbetare

Fredrik Carlsson
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundet förtroendevalda revisorer granskat
kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundet revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Uppfyllt –
Måluppfyllelsen
kopplat till god
ekonomisk
hushållning återfinns i
eget avsnitt i
förvaltningsberättelsen. Vi gör
ingen annan
bedömning av
måluppyllelsen än
direktionen. Målen
bedöms
sammantaget som
delvis uppfyllda.

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till direktionen
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalföbundets ekonomiska
ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till direktionen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direktionen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
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Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförund,
kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-03-26.
Rapportens innehåll har sakgranskats av controller/förbundsdirektör.
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Rekommendationer
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi kommunalförbundet att

•

Investering i nytt verksamhetssystem uppgår till 12,8 Mkr. Beslutad nivå på investering av
direktionen uppgår till 12,0 Mkr. Vi rekommenderar att se över rutin för investerinigar så att
beslut om tilläggsinvestering inhämtas innan utgifter överskrider ursprunglig beslutad
budget.

•

Nytt verksamhetssystem har införts under 2020. Underlag för periodisering av upplupna
tolkkostnader kan förbättras. Manuella kontroller och beräkningar har utförts per 2020-12-31
men systembaserade underlag är önskvärt.

•

Avskrivningstid för immateriella tillgångar är normalt fem år om det inte finns särskilt motiv
till längre nyttjandetid. Tolkförmedling Väst har valt att skriva av det nya
verksamhetssystemet på åtta år baserat på att drift och supportavtal sträcker sig åtta år
framåt. Vi rekommenderar att årligen pröva om tillämpad avskrivningstid återspeglar den
verkliga nyttjandetiden.

•

Vid förändring av fasta data i leverantörsregister är det ingen annan person än den som
genomfört förändringen som kontrollerar att förändringen blivit korrekt registrerad som
exempelvis ändring av bankgiro. Vi rekommenderar att samtliga ändringar av fasta data i
leverantörsregister kontrolleras av annan person än den som genomfört förändringen samt
att kontrollen dokumenteras.

Gunilla Lönnbratt

Fredrik Carlsson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Tolkförmedling Väst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 26
oktober 202. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 06:28:23 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Datum

Gunilla Lönnbratt
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-31 06:21:34 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Datum

Fredrik Carlsson
Leveranskanal: E-post
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

§ 101

Dnr 2020-000025

Revidering av tidsplan - planeringsförutsättningar för
budget 2022
Sammanfattning av ärendet
Enligt den av fullmäktige fastställda tidsplanen för budgetarbetet,
gällande kommunens budget 2022, ska beslut om kommunens Mål- och
Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 tas på fullmäktige den 28 juni.
Kommunstyrelsen ordförande har föreslagit att datum för budgetbeslutet
28 juni ändras så att beslutet istället tas på fullmäktige den 27
september.
Motivet till förändringen är att få mer tid med att bearbeta nämndernas
budgetförslag. Det skulle även innebära att skatteprognosen i augusti
skulle kunna utgöra underlag för budgeten och den ger en ökad säkerhet
i bedömningen av de ekonomiska förutsättningarna för kommunen 2022.
Det ska ställas mot att nämnderna får mindre tid på sig att verkställde
de krav på förändrad verksamhet som budgetbeslutet om nämndernas
budgetramar kan innebära.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om
kommunens Mål- och Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den
27 september.
Yrkanden
Jan Hognert (M), Liza Kettil (S): Bifall till förvaltningens förslag.
Göran Nyberg (L), Christoffer Wallin (SD), Rolf Jacobsson (KD): Avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Göran
Nyberg (L) med fleras avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om
kommunens Mål- och Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den
27 september.
Reservation
Göran Nyberg (L) enligt skriftlig reservation som bifogas protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-06

1(1)

Dnr: KS 2020-000025

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Reviderad tidsplan - planeringsförutsättningar
budget 2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra datum för beslutet om kommunens Mål- och
Resursplan Budget 2022 plan 2023-2024 till den 27 september.

Sammanfattning
Enligt den av fullmäktige fastställda tidsplanen för budgetarbetet, gällande
kommunens budget 2022, ska beslut om kommunens Mål- och Resursplan Budget
2022 plan 2023-2024 tas på fullmäktige den 28 juni.
Kommunstyrelsen ordförande har föreslagit att datum för budgetbeslutet 28 juni
ändras så att beslutet istället tas på fullmäktige den 27 september.
Motivet till förändringen är att få mer tid med att bearbeta nämndernas
budgetförslag. Det skulle även innebära att skatteprognosen i augusti skulle kunna
utgöra underlag för budgeten och den ger en ökad säkerhet i bedömningen av de
ekonomiska förutsättningarna för kommunen 2022.
Det ska ställas mot att nämnderna får mindre tid på sig att verkställde de krav på
förändrad verksamhet som budgetbeslutet om nämndernas budgetramar kan
innebära.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefer
Nämnderna

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

§ 104

Dnr 2020-000070

Svar på motion om försäljning av det kommunala
bostadsbolaget Munkbo AB
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill, i en gemensam motion,
se över möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo AB.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att sälja hela eller
delar av Munkbo AB samt att se över möjligheten att bilda ett nytt
bostadsbolag i samband med försäljningen.
Anledningen enligt motionen är att Munkbo AB har en ansträngd
ekonomi samtidigt som det kommer att finnas behov av mera bostäder i
kommunen de närmaste åren.
Munkedals kommun, liksom en majoritet av landets kommuner, har ett
behov av ett det finns ett kommunalt bostadsbolag. De kommunala
bostadsbolagens verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte och
samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. De
allmännyttiga bostadsbolagen ska tillgodose olika bostadsbehov med
varierat utbud, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive
människor med svag ställning på bostadsmarknaden.
Lösningen på problemet med det nuvarande bostadsbolagets ansträngda
ekonomi är inte att avyttra bolaget för att därefter bilda ett nytt
kommunalt bostadsbolag. Det finns inte sådana övervärden i befintligt
fastighetsbestånd att det skulle kunna utgöra en finansiell grund för ett
nytt bostadsbolag. Kommunfullmäktige som ägare av bolaget bör
snarare via ägardirektiv styra bolaget i riktning mot en förbättrad
finansiell bas för att därigenom kunna möta framtida utmaningar och
behov på bostadsmarknaden.
Om kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen behöver extern konsult
anlitas för utredningen samt finansiering av uppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Christoffer
Wallins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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2021-04-22

1(2)

Dnr: KS 2020-000070

Svar på motion om försäljning av det kommunala
bostadsbolaget Munkbo AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Sammanfattning
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill, i en gemensam motion, se över
möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo AB. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över
möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo AB samt att se över möjligheten att
bilda ett nytt bostadsbolag i samband med försäljningen.
Anledningen enligt motionen är att Munkbo AB har en ansträngd ekonomi samtidigt
som det kommer att finnas behov av mera bostäder i kommunen de närmaste
åren.
Munkedals kommun, liksom en majoritet av landets kommuner, har ett behov av
ett det finns ett kommunalt bostadsbolag. De kommunala bostadsbolagens
verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt syfte och samtidigt bedriva verksamheten
enligt affärsmässiga principer. De allmännyttiga bostadsbolagen ska tillgodose olika
bostadsbehov med varierat utbud, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster,
inklusive människor med svag ställning på bostadsmarknaden.
Lösningen på problemet med det nuvarande bostadsbolagets ansträngda ekonomi
är inte att avyttra bolaget för att därefter bilda ett nytt kommunalt bostadsbolag.
Det finns inte sådana övervärden i befintligt fastighetsbestånd att det skulle kunna
utgöra en finansiell grund för ett nytt bostadsbolag. Kommunfullmäktige som ägare
av bolaget bör snarare via ägardirektiv styra bolaget i riktning mot en förbättrad
finansiell bas för att därigenom kunna möta framtida utmaningar och behov på
bostadsmarknaden.
Om kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen behöver extern konsult anlitas för
utredningen samt finansiering av uppdraget.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kostnaden för eventuell extern konsult beräknas till 200 tkr
Inga ytterligare konsekvenser
Håkan Sundberg
Kommundirektör

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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Datum

Munkedals kommun

Beslutet expedieras till:
Motionärerna
VD för Munkbo AB
Slutarkiv

2021-04-22
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104

105

Kommunfullmäktige

Motion försäljning av Munkedalsbostäder AB

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill se över möjligheten att sälja hela eller
delar av Munkbo. Det finns andra kommer idag som inte har ett kommunalt bostadsbolag
till exempel Grästorps kommun.
Bolaget har en ekonomi som idag är mycket ansträngd. Samtidigt som det kommer att
finnas behov av mera bostäder i kommunen de närmaste åren.
För att möjliggöra framtida nyetablering av bostäder så vill Sverigedemokraterna och
Kristdemokraterna att man ser över möjligheten att sälja hela eller delar av bolaget samt ser
över möjligheten att bilda ett nytt bostadsbolag.

Förslag till beslut:
-

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
se över möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo.

-

Kommunfullmäktige föreslås besluta att se över möjligheten att bilda ett
nytt bostadsbolag i samband med försäljning.

Christoffer Wallin
Gruppledare SD
Rolf Jacobsson
Gruppledare KD

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

§ 105

Dnr 2020-000034

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om
förändring av folkhälsorådet.
Sammanfattning av ärendet
Karin Blomstrand (L) har inkommit med motion om förändring av
folkhälsorådet. Motionären vill i likhet med sammarbets kommunerna,
Sotenäs och Lysekil att folkhälsorådet omstruktureras till att bli ett
hållbarhetsråd.
Inom begreppet hållbarhet ingår tre delar, socialhållbarhet, ekologiskhållbarhet och ekonomiskhållbarhet. En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Folkhälsa och social hållbarhet ligger mycket nära varandra och
folkhälsoläget ses som ett uttryck för en socialt hållbar
samhällsutveckling. Det finns därför många som likställer god och jämlik
hälsa med social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet
med motionens intentioner.
Yrkanden
Christoffer Wallin (SD), Jan Hognert (M): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet
med motionens intentioner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2020-000034

Handläggare:
Linn Karlsson
Folkhälsostrateg
Kommunstyrelsens förvaltning

Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om
förändring av folkhälsorådet.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheten att organisera folkhälsorådet i enlighet med motionens
intentioner.

Sammanfattning
Karin Blomstrand (L) har inkommit med motion om förändring av folkhälsorådet.
Motionären vill i likhet med sammarbets kommunerna, Sotenäs och Lysekil att
folkhälsorådet omstruktureras till att bli ett hållbarhetsråd.
Inom begreppet hållbarhet ingår tre delar, socialhållbarhet, ekologisk-hållbarhet
och ekonomiskhållbarhet. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
Folkhälsa och social hållbarhet ligger mycket nära varandra och folkhälsoläget ses
som ett uttryck för en socialt hållbar samhällsutveckling. Det finns därför många
som likställer god och jämlik hälsa med social hållbarhet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Folkhälsostrateg
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Motion om förändring av den politiska organisationen

Den nuvarande organisationen har varit i snart ett år. Många nya politiker har
tagit plats i beredningar och nämnder, några har redan tagit beslutet att av
olika anledningar lämna sina uppdrag.

När vi tittar på hur andra kommuner arbetar har vi sett att man i Lysekil och
Sotenäs har valt att lägga ihop det folkhälsopolitiska rådet med hållbar
utveckling, i vårt fall en beredning under fullmäktige.
De råden leds av kommunstyrelsens ordförande och består av representanter
från facknämnder, regionen och förvaltning.
När man tittar på hållbar utveckling samt folkhälsa finns det mycket
gemensamt att samarbeta kring, som kan ge en positiv utveckling i Munkedal.

En konsekvens av detta blir att det engagerar några färre politiker, positivt eller
negativt får i så fall visa sig.
Denna fråga skulle kunna behandlas i samband med att man eventuellt ser över
hur omorganisationen har fungerat, 2017-10-26 togs beslutet att
omorganisera, till delårsbokslutet 2020, KF 20200928, kan det vara aktuellt att
göra en uppföljning organisatoriskt och ekonomiskt.

Konsekvens utifrån Barnkonventionen;
Ett samarbete på detta sätt kan endast vara positivt i relation till hur vi
behandlar frågor som rör barn och unga i vårt samhälle.

Munkedal 20200113
__________________________
Karin Blomstrand
För Liberalerna i Munkedal

109

Motion om översyn av den politiska organisationen

Den nuvarande organisationen har varit i snart ett år. Många nya politiker har
tagit plats i beredningar och nämnder, och vi har fått nya strukturer och ett
delvis nytt sätt att arbeta.

När vi tittar på hur andra kommuner arbetar har vi sett att man i Lysekil och
Sotenäs har valt att lägga ihop det folkhälsopolitiska rådet med hållbar
utveckling, i vårt fall en beredning under fullmäktige.
De råden leds av kommunstyrelsens ordförande och består av representanter
från facknämnder, regionen och förvaltning.
När man tittar på hållbar utveckling samt folkhälsa finns det mycket
gemensamt att samarbeta kring, som kan ge en positiv utveckling i Munkedal.
Denna fråga skulle kunna behandlas i samband med att man eventuellt ser över
hur omorganisationen har fungerat, 2017-10-26 togs beslutet att
omorganisera, vid delårsbokslutet 2020 på KF den 28 september, kan det vara
aktuellt att göra en uppföljning, med eventuell förändring.
Vi yrkar att Munkedal, i likhet med sina samarbetskommuner Lysekil och
Sotenäs, utreder och ser över möjligheterna att organisera verksamheten på
samma sätt.
Konsekvens utifrån Barnkonventionen;
Ett samarbete på detta sätt kan endast vara positivt i relation till hur vi
behandlar frågor som rör barn och unga i vårt samhälle.
Munkedal 20200109
__________________________
Karin Blomstrand
För Liberalerna i Munkedal
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Kommunstyrelsen

§ 106

Dnr 2019-000127

Svar på motion från Fredrik Olsson (KD) om införande
av medborgarbudget
Sammanfattning av ärendet
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om införande av
medborgarbudget.
Utgångspunkten för ett införande är det arbete som Sveriges kommuner
och regioner bedrivit i frågan. Syftet är att öka medborgarinflytande och
delaktighet bland invånarna i Munkedals kommun.
Ett införande av medborgarbudget måste integreras i den ordinarie
budgetprocessen där en nämnd tar ansvar för genomförandet och
finansiering. Det skulle exempelvis kunna vara Kultur- och
fritidsnämnden som tilldelas detta ansvar. Den ansvariga nämnden skulle
då tilldela anslag, följa upp och utvärdera de satsningar som genomförts
med hjälp av medborgarbudgeten. Det skulle ske som en del av
nämndens ordinarie arbete med uppföljning och rapportering av sin
verksamhet. Då processen blir integrerad i kommunens ordinarie
budgetarbete undviks suboptimeringar och överadministration.
Vid ett beslut om att införa en medborgarbudget så finns det flera delar
som måste utredas vidare. Det är till exempel vem som genomför en
satsning och hur den ska underhållas framöver om det behovet finns.
Ska det vara en satsning riktat till ett visst geografiskt område eller hela
kommunen. Hur ska omröstningen om förslag till satsningar gå till i
praktiken så att en så stor delaktighet uppnås.
Vid ett införande är det lämpligt att få vägledning av Sveriges kommuner
och regioner så som motionären beskriver i sin motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande.
Yrkanden
Jan Hognert (M), Rolf Jacobsson (KD): Bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett införande.
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Dnr: KS

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Svar på motion om införande av medborgarbudget
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda ett införande.

Sammanfattning
Fredrik Olsson (KD) har inkommit med motion om införande av medborgarbudget.
Utgångspunkten för ett införande är det arbete som Sveriges kommuner och
regioner bedrivit i frågan. Syftet är att öka medborgarinflytande och delaktighet
bland invånarna i Munkedals kommun.
Ett införande av medborgarbudget måste integreras i den ordinarie
budgetprocessen där en nämnd tar ansvar för genomförandet och finansiering. Det
skulle exempelvis kunna vara Kultur- och fritidsnämnden som tilldelas detta ansvar.
Den ansvariga nämnden skulle då tilldela anslag, följa upp och utvärdera de
satsningar som genomförts med hjälp av medborgarbudgeten. Det skulle ske som
en del av nämndens ordinarie arbete med uppföljning och rapportering av sin
verksamhet. Då processen blir integrerad i kommunens ordinarie budgetarbete
undviks suboptimeringar och överadministration.
Vid ett beslut om att införa en medborgarbudget så finns det flera delar som måste
utredas vidare. Det är till exempel vem som genomför en satsning och hur den ska
underhållas framöver om det behovet finns. Ska det vara en satsning riktat till ett
visst geografiskt område eller hela kommunen. Hur ska omröstningen om förslag
till satsningar gå till i praktiken så att en så stor delaktighet uppnås.

Vid ett införande är det lämpligt att få vägledning av Sveriges kommuner och
regioner så som motionären beskriver i sin motion.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utöver ekonomiska konsekvenser enligt ovan beskrivning så inne en satsning på
medborgarbudget ett minskat utrymme för andra satsningar i motsvarande grad.

Övriga konsekvenser
Medborgarbudget kan öka delaktighet och inflytande hos befolkningen.
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§ 109

Dnr 2019-000089

Svar på medborgarförslag om klimatåtgärder för
Munkedals kommun
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att Munkedal bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen har kommit in till kommunen. Styrningen för
kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt mer de senaste
åren genom en tydlig målprocess som genomsyras av en vision utifrån
hållbar utveckling med nämndspecifika mål för ett minskat
klimatavtryck, klimatlöften samt framtagande av förslag till klimat- och
miljöstrategi. Miljö- och klimatarbetet i Munkedals kommun har en tydlig
koppling till internationella, nationella och regionala mål. Kommunens
vision innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling.
Förslaget handlar om att kommunen ska A) besluta om en
klimatomställningsplan; B) kontakta alla företag, organisationer och
offentlig verksamhet inom kommunen i syfte att dessa ska ta fram
omställningsplaner; C) kommunen avyttrar innehav av fonder som
innebär placering i fossilvinningsföretag samt D) samverka med lokala
organisationer, näringsliv och skolor för att varje år nå alla invånare och
elever i ett informations- och folkbildningsarbete.
Kommunens vision och mål
Styrningen för kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt
mer de senaste åren med en tydlig målprocess och väl synlig koppling till
internationella, nationella och regional mål.
Kommunens vision ”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande
kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens
utmaningar tillsammans!” innebär att vi ska vara en hållbart växande
kommun med en kreativ och spännande miljö där människor känner sig
välkomna, trivs med livet, är delaktiga, handlingskraftiga och stolta.
Visionen innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling. Utifrån visionen, de
globala målen om hållbar utveckling och fossilfrihet 2030 har kommunen
tagit fram fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023, varav ett berör
handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra
till minskad klimatpåverkan. Utifrån inriktningsmålet tar nämnderna
varje år fram egna verksamhetsmål. Det innebär att kommunens
nämndpolitiker varje år tar ställning till och beslutar om mål som ska
leda till att Munkedal minskar sin klimatpåverkan.
Klimatlöftet
Som en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen och ett fossilfritt
Munkedal 2030 har kommunen antagit klimatlöften för 2021. Löftena är
en del av genomförandet av Klimat 2030, där kommunerna är inbjudna
att delta. Klimat 2030 drivs av Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med företag, kommuner,
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högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning
och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Att genomföra
klimatåtgärder tillsammans genom klimatlöftena ges möjlighet att utbyta
erfarenheter och att få stöd av andra aktörer. Klimatlöftena är väl
beprövade och kan ge stor utsläppsminskning.
Klimat- och miljöstrategi
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås.
För att nå målen krävs en beteendeförändring hos både invånare och
arbetsgivare i Munkedal, där kommunen bör gå före som ett gott
exempel. Därför har kommunstyrelsen beslutat att en strategi för hur
kommunen ska minska sitt klimatavtryck och nå klimatmålen ska tas
fram. Förslag till strategi ska diskuteras på en dialogdag med
kommunstyrelsen. Förslaget till klimat- och miljöstrategi innebär att
utsläppen av koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter
till år 2030 ska ha minskat med 80 procent, jämfört med 1990. Klimatoch miljöstrategin har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen.
När strategin är beslutad kommer en kommunikationsplan för det klimatoch miljöstrategiska arbetet att tas fram. Då kommer ställning att tas till
målgrupper, aktiviteter och kanaler. Det innebär att förslagen om
klimatomställningsplan (A), att kontakta alla aktörer (B) samt
informations- och folkbildningsarbete (D) är aktiviteter som kommer att
beaktas då.
Fondplaceringar
Kommunen har inga fondplaceringar, vilket innebär att förslaget om att
avyttra alla fondplaceringar som innebär innehav i fossilutvinningsföretag
(C) inte är aktuellt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Medborgarförslag inklusive namninsamlingar.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.
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Dnr: KS 2019-000089

Handläggare:
Eva Kläppe Hellström
Processutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Svar på medborgarförslag om klimatåtgärder för
Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att Munkedal bör stärka sitt engagemang i
klimatomställningen har kommit in till kommunen. Styrningen för kommunens
miljö- och klimatarbete har fokuserats allt mer de senaste åren genom en tydlig
målprocess som genomsyras av en vision utifrån hållbar utveckling med
nämndspecifika mål för ett minskat klimatavtryck, klimatlöften samt framtagande
av förslag till klimat- och miljöstrategi. Miljö- och klimatarbetet i Munkedals
kommun har en tydlig koppling till internationella, nationella och regionala mål.
Kommunens vision innebär att forma ett långsiktigt hållbart Munkedal som är
anpassat efter våra förutsättningar och utveckling.
Förslaget handlar om att kommunen ska A) besluta om en klimatomställningsplan;
B) kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen i
syfte att dessa ska ta fram omställningsplaner; C) kommunen avyttrar innehav av
fonder som innebär placering i fossilvinningsföretag samt D) samverka med lokala
organisationer, näringsliv och skolor för att varje år nå alla invånare och elever i ett
informations- och folkbildningsarbete.
Kommunens vision och mål
Styrningen för kommunens miljö- och klimatarbete har fokuserats allt mer de
senaste åren med en tydlig målprocess och väl synlig koppling till internationella,
nationella och regional mål.
Kommunens vision ”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med
engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!”
innebär att vi ska vara en hållbart växande kommun med en kreativ och spännande
miljö där människor känner sig välkomna, trivs med livet, är delaktiga,
handlingskraftiga och stolta. Visionen innebär att forma ett långsiktigt hållbart
Munkedal som är anpassat efter våra förutsättningar och utveckling. Utifrån
visionen, de globala målen om hållbar utveckling och fossilfrihet 2030 har
kommunen tagit fram fyra inriktningsmål för perioden 2020–2023, varav ett berör
handlar om miljöperspektivet av hållbar utveckling: Munkedal ska bidra till minskad
klimatpåverkan. Utifrån inriktningsmålet tar nämnderna varje år fram egna
verksamhetsmål. Det innebär att kommunens nämndpolitiker varje år tar ställning
till och beslutar om mål som ska leda till att Munkedal minskar sin klimatpåverkan.
Klimatlöftet
Som en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen och ett fossilfritt Munkedal
2030 har kommunen antagit klimatlöften för 2021. Löftena är en del av
genomförandet av Klimat 2030, där kommunerna är inbjudna att delta. Klimat
2030 drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i
samverkan med företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
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Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Att genomföra klimatåtgärder tillsammans genom klimatlöftena ges möjlighet att
utbyta erfarenheter och att få stöd av andra aktörer. Klimatlöftena är väl beprövade
och kan ge stor utsläppsminskning.
Klimat- och miljöstrategi
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. För att nå
målen krävs en beteendeförändring hos både invånare och arbetsgivare i Munkedal,
där kommunen bör gå före som ett gott exempel. Därför har kommunstyrelsen
beslutat att en strategi för hur kommunen ska minska sitt klimatavtryck och nå
klimatmålen ska tas fram. Förslag till strategi ska diskuteras på en dialogdag med
kommunstyrelsen. Förslaget till klimat- och miljöstrategi innebär att utsläppen av
koldioxid från kommunorganisationens egna verksamheter till år 2030 ska ha
minskat med 80 procent, jämfört med 1990. Klimat- och miljöstrategin har en
tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
När strategin är beslutad kommer en kommunikationsplan för det klimat- och
miljöstrategiska arbetet att tas fram. Då kommer ställning att tas till målgrupper,
aktiviteter och kanaler. Det innebär att förslagen om klimatomställningsplan (A),
att kontakta alla aktörer (B) samt informations- och folkbildningsarbete (D) är
aktiviteter som kommer att beaktas då.
Fondplaceringar
Kommunen har inga fondplaceringar, vilket innebär att förslaget om att avyttra alla
fondplaceringar som innebär innehav i fossilutvinningsföretag (C) inte är aktuellt.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Processutvecklare, för kännedom
Slutarkiv
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Dnr 2020-000303

Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina
Johansson (S) om personalsatsningar inom vård- och
omsorg
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 115 att överlämna motion
från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) till välfärdsnämnden för
beredning. Motionen gäller personalsatsningar inom vård- och omsorg
enligt följande:
”Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, ansvarsfullt och
ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är högre inom denna sektor
än i kommunens andra sektorer. Vi vill att vår personal ska hålla ett helt
arbetsliv och trivas på sitt arbete”. Motionens förslag är att
”kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som kan förbättra
den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt främja
personalens hälsa”.
Välfärdsförvaltningen arbetar kontinuerligt varje arbetsplatsträff med
frågor som rör personalen och deras arbetssituation. Detta förs sedan
vidare till Ledningsgruppen för utveckling i samarbete med
avdelningschef och HR.
Att ta fram kostnadsberäknade förslag på ytterligare personalsatsningar
för att främja personalens hälsa ryms inte inom välfärdsnämndens
ansträngda budget. Kostnader för nya personalsatsningar skulle i detta
fall få ekonomiska konsekvenser för annan verksamhet.
Beslutsunderlag
Beslut VFN 2021-04-22, § 29
Motion
Protokollsanteckning
Rolf Jacobsson (KD) deltar ej i beslutet.
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Liza Kettil (S): Bifall till motionen.
Mathias Johansson (SD): Bifall till välfärdsnämndens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på välfärdsnämndens förslag och Liza
Kettils (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
välfärdsnämndens förslag.
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Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Välfärdsnämndens förslag
Nej-röst: Bifall till Liza Kettils (S) yrkande
Omröstningsresultat
Ledamöter
Jan Hognert (M)
Christoffer Rungberg (M)
Göran Nyberg (L)
Christoffer Wallin (SD)
Mathias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
Liza Kettil (S)
Rolf Berg (S)
Jenny Jansson (S)
Carina Thorstensson (C)
Rolf Jacobsson (KD)

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

Ja-röster: 6
Nej-röster: 3
Avstår: 2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Liza Kettil (S) för gruppen.
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Dnr 2020-000177

Svar på motion från Liza Kettil (S) och Regina
Johansson (S) om personalsatsningar inom vård- och
omsorg
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-07 § 115 att överlämna motion
från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S) till välfärdsnämnden för
beredning. Motionen gäller personalsatsningar inom vård- och omsorg
enligt följande:
”Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt, ansvarsfullt och
ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är högre inom denna sektor
än i kommunens andra sektorer. Vi vill att vår personal ska hålla ett helt
arbetsliv och trivas på sitt arbete”. Motionens förslag är att
”kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som kan förbättra
den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt främja
personalens hälsa”.
Välfärdsförvaltningen arbetar kontinuerligt varje arbetsplatsträff med
frågor som rör personalen och deras arbetssituation. Detta förs sedan
vidare till Ledningsgruppen för utveckling i samarbete med
avdelningschef och HR.
Att ta fram kostnadsberäknade förslag på ytterligare personalsatsningar
för att främja personalens hälsa ryms inte inom välfärdsnämndens
ansträngda budget. Kostnader för nya personalsatsningar skulle i detta
fall få ekonomiska konsekvenser för annan verksamhet.
Beslutsunderlag
Vik. avdelningschef Vård och omsorgs tjänsteskrivelse
Motion från Liza Kettil (S) och Regina Johansson (S)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Yrkanden
Regina Johansson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Sten-Ove Niklasson
(S): Bifall till motionen och därmed avslag på förvaltningens förslag.
Mathias Johansson (SD), Linda Wighed (M): Bifall till förvaltningens
förslag att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Regina Johansson (S) med fleras
yrkande att bifalla motionen och Mathias Johansson (SD) med fleras
yrkande att bifalla förvaltningens förslag att avslå motionen och finner
att välfärdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Omröstning begärs och ordförande beslutar om följande
propositionsordning:
Ja-röst: Bifall till Mathias Johanssons (SD) med fleras yrkande om avslag
till motionen enligt förvaltningens förslag.
Nej-röst: Bifall till Regina Johanssons (S) med fleras yrkande om bifall till
motionen.
Omröstningsresultat

Ledamöter
Ulla Gustafsson (M)
Linda Wighed (M)
Christina Tedehag (M)
Louise Skaarnes (SD)
Mathias Johansson (SD)
Linn Hermansson (SD)
Regina Johansson (S)
Sten-Ove Niklasson (S)
Maria Sundell (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Resultat

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
6

X
4

Ja-röster:6
Nej-röster: 4
Avstår: 1
Välfärdsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation/Protokollsanteckning
Regina Johansson (S)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Beslutet skickas till
Regina Johansson (S)
Liza Kettil (S)

Justerandes sign

Avstår

Utdragsbestyrkande

1

Sida

2(2)

156

157

Motion om personalsatsningar inom
vård- och omsorg
Vår personal inom vård- och omsorg har ett viktigt,
ansvarsfullt och ansträngande arbete. Vi kan se att sjuktalen är
högre inom denna sektor än i kommunens andra sektorer. Vi
vill att vår personal ska hålla ett helt arbetsliv och trivas på sitt
arbete.
Därför yrkar vi att:
* Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta fram
kostnadsberäknade förslag på olika personalsatsningar som
kan förbättra den fysiska, sociala och organisatoriska
arbetsmiljön samt främja personalens hälsa.

Liza Kettil
Regina Johansson
Socialdemokraterna i Munkedal
2020-10-26
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Kommunstyrelsen

§ 111

Dnr 2021-000108

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej
beretts färdigt 2021 - Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner eller
medborgarförslag att redovisa.
Beslutsunderlag
Beslut SBN 2021-04-26, § 43
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Sammanträdesdatum

2021-04-26

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 43

Dnr 2021-000002

Redovisning av motioner och medborgarförslag som ej
beretts färdigt 2021 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och
nämnderna två gånger per år redovisa de motioner och
medborgarförslag som inte beretts färdigt. Redovisning ska ske på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.
Samhällsbyggnadsnämnden har inga obesvarade motioner eller
medborgarförslag att redovisa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens redovisning
av ej besvarade motioner och medborgarförslag för april 2021.
Beslutet skickas till
Kommundirektör
Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 102

Dnr 2021-000081

Kommunalt partistöd 2021 för Vänsterpartiet i
Munkedal samt godkännande av redovisning för
kommunalt partistöd
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 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 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600
kr.
Vänsterpartiet inkom 2021-04-06 med redovisning för kommunalt
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts. Redovisningen
är undertecknad av kassör och ej av särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Redovisning av erhållet partistöd 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr)
Totalt: 35 700 kr
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Vänsterpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr)
Totalt: 35 700 kr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2021-000081

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2021 för Vänsterpartiet i
Munkedal samt godkännande av redovisning för
kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Vänsterpartiet i Munkedals redovisning för
kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Vänsterpartiet i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 2 x 11 900 kr (23 800 kr)
Totalt: 35 700 kr

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 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 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.
Vänsterpartiet inkom 2021-04-06 med redovisning för kommunalt partistöd.
Redovisningen anger hur partistödet använts. Redovisningen är undertecknad av
kassör och ej av särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.

Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör
Beslutet expedieras till:
Vänsterpartiet i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning
Slutarkiv för KS 2020-208

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

161

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-17

Kommunstyrelsen

§ 103

Dnr 2021-000102

Kommunalt partistöd 2021 för Centerpartiet i
Munkedal samt godkännande av redovisning för
kommunalt partistöd
Sammanfattning av ärendet
Enligt Kommunallagen 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 25 % av
prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 %
av prisbasbelopp per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600
kr.
Centerpartiet i Munkedal inkom 2021-04-23 med redovisning för
kommunalt partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och
är undertecknad av en särskilt utsedd granskare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Redovisning av erhållet partistöd 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr)
Totalt: 59 500 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals
redovisning för kommunalt partistöd 2020.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till
Centerpartiet i Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr)
Totalt: 59 500 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2021-000102

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa avdelningen

Kommunalt partistöd 2021 för Centerpartiet i
Munkedal samt godkännande av redovisning för
kommunalt partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Centerpartiet i Munkedals redovisning för
kommunalt partistöd 2020.
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut kommunalt partistöd till Centerpartiet i
Munkedal enligt följande:
Grundstöd: 11 900 kr
Mandatstöd: 4 x 11 900 kr (47 600 kr)
Totalt: 59 500 kr.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen 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 25 % av prisbasbelopp per parti
och år samt ett mandatstöd som uppgår till 25 % av prisbasbelopp per mandat och
år. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.
Centerpartiet i Munkedal inkom 2021-04-23 med redovisning för kommunalt
partistöd. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Kommunfullmäktige har budget för kommunalt partistöd.
Inga ytterligare konsekvenser.

Håkan Sundberg
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Centerpartiet i Munkedal
Kommunsekreterare för utbetalning
Akten för KS 2021-102
Slutarkiv för KS 2020-104
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