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Plats och tid Kommunhuset Forum, torsdagen den 29 juni, kl 17.00 – 20.25. 
Ajournering:18.40-19.10. 19.55-20.05.  

 
Beslutande 

 
Christer Nilsson (C) 
Åsa Karlsson (S)  
Rolf Berg (S)  
Maria Sundell (S) 
Said Lundin (S), ej § 55 
Caritha Jacobsson (S) 
Håkan Bergqvist (S) 
Jenny Jansson (S) 
Per-Arne Brink (S),ej §§ 64,55 
Pia Hässlebräcke (S) 
Yvonne Martinsson (S),tjg ers, ej § 64           
Inger Orsbeck (S), tjg ers 
Lars-Göran Sunesson (C) 
Helena Hansson (C) 
Karl-Anders Andersson (C)  
Carina Thorstensson (C) 
Leif Svensson (C), tjg ers , ej § 55 

 
Ann-Sofie Alm (M) 
Malin Östman (M)  
Jan Hognert (M)  
Bo Ericsson (M) 
Camilla Espenkrona (M) 
Ulla Gustafsson (M), tjg ers 
Heikki Klaavuniemi (SD), ej § 55 
Matheus Enholm (SD)  
Per Nilsen (SD) 
Tony Hansson (SD) 
Christoffer Wallin (SD) 
Ove Göransson (V) 
Nina Andersson (KD)    
Rolf Jacobsson (KD), tjg ers 
Karin Blomstrand (L) 
 
 

 
 
 
Utses att justera 
 
 

Hans-Joachim Isenheim (MP), ej § 65
 
 
Karin Blomstrand (L) och Rolf Berg (S) 

  
  
Justeringens 
plats och tid 

Kommunhuset Forum, onsdag 5 juli, kl 14.00. 

 
 
Sekreterare 

 
 
………………………………………………………………                     Paragraf 55-68 
Astrid Edström 

 
 
Ordförande 

 
 
……………………………………………………………… 
Christer Nilsson (C) 
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……………………………………………          ……………………………………………..            
Karin Blomstrand (L)                                Rolf Berg (S) 
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ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag. 

 

 

 
Organ och sammanträdesdatum 

 
Kommunfullmäktige 2017-06-29 

 

 
Protokollet anslaget tiden 

 
2017-07-05-2017-07-27 

 

 
Förvaringsplats för protokollet 

 
Administrativa enheten, kommunhuset Forum. 
 
 

 

Underskrift 

……………………………………………………… 
Astrid Edström 
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§ 55 Dnr KS 2015-329 

Ansökan om kommunal borgen Munkbo AB  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att ramborgen höjs från 275 mnkr till 300 mnkr för 
Munkbo AB 
 
Kommunfullmäktige godkänner ytterligare 25 mnkr i borgen enligt kommunens 
borgenspolicy. Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30 
 
Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB tar kontakt med kommunen för att 
tillgodose eventuella krav på tillgänglighetsanpassning 
 
Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB redovisar investeringens effekt på hyrorna 
samt hur uthyrningsmöjligheten påverkas 
 
Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB i sin budgetskrivelse framöver presentera 
kommande underhålls- och investeringsplan. 
 

Sammanfattning 
Munkbo AB inkom hösten 2015 med begäran om höjd kommunal borgen med 
anledning av en omfattande renovering av hyreshusen på fastigheten Foss 12:8, 
Jonsängen. Fastigheten som uppfördes i slutet av 60-talet är enligt bolaget i behov 
av upprustning bland annat omfattande; stambyten, fönsterbyten och nya tätskikt i 
våtutrymmen. 
 
Bolaget bedömde att kostnaden skulle uppgå till ca 100 mnkr. Kommunfullmäktige 
beviljade borgen. Sedan dess har bolaget utökat sin låneskuld med ca 70 mnkr.  
 
Bolaget har nu inkommit med ytterligare begäran om höjd borgen med 
motsvarande 25 mnkr detta pga av att rotrenoveringsprojektet fördyrats.  
 
Kommunen har sedan tidigare ingått borgen för bolaget för motsvarande 275 mnkr. 
Bolaget har också ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr och ett 
som kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-
talet.  
Det framgår inte vilken effekt investeringen har på hyrorna i bostadsbeståndet. 
Bolaget bör även bedöma om möjligheterna att hyra ut lägenheterna påverkas av 
höjda hyror. Det framgår inte heller om kontakt tagits med kommunen, sektor vård 
och omsorg för att tillgodose krav på tillgänglighetsanpassning. Hur 
underhållsbehovet ser ut på resterande fastighetsbestånd framgår inte av 
skrivelsen inte heller av inskickat budgetunderlag för 2016. Bolaget bör i sin 
budgetskrivelse framöver presentera kommande underhållsplan samt 
investeringsplan. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 55 
 
Ytterligare ökning av borgen innebär att kommunens borgensåtagande uppgår till 
300 mnkr. 
 
Enligt kommunens borgenspolicy: 
Beslutet om beviljad borgen gäller från beslutsdatum och ett år, därefter är 
erbjudandet förfallet och ny prövning måste göras och nytt beslut fattas. 
Borgensåtagandets löptid fastställs till 10 år. 
Bolaget har inte upprättat någon amorteringsplan men räknar med 2 % avskrivning 
i investeringskalkylen och med en amortering på 50 år. Bolaget bör upprätta 
amorteringsplan. 
Borgensavgiftens för 2017 (beslutad 2016-06-30 §52)  är 0,25 % av 
borgensåtagandet. Borgensavgift för 2018 kommer att beslutas i juni 2017.  
 
Ekonomi 
Kommunens totala borgensåtagande ökar ytterligare något. Detta försvagar 
kommunens finansiella ställning. Det kommunala bostadsbolaget har en hög 
låneskuld vilket ökas ytterligare och därmed försämrar bolagets finansiella 
ställning.  
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 207-05-04. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 94. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 80. 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att ramborgen höjs från 275 mnkr till 300 mnkr för 
Munkbo AB 
 
Kommunfullmäktige godkänner ytterligare 25 mnkr i borgen enligt kommunens 
borgenspolicy. Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30 
 
Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB tar kontakt med kommunen för att 
tillgodose eventuella krav på tillgänglighetsanpassning 
 
Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB redovisar investeringens effekt på hyrorna 
samt hur uthyrningsmöjligheten påverkas 
 
Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB i sin budgetskrivelse framöver presentera 
kommande underhålls- och investeringsplan. 
 
 
Jäv 
Per-Arne Brink (S), Said Lundin (S), Leif Svensson (C) och Heikki Klaavuniemi (SD) 
anmäler jäv 
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Forts § 55 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Rolf Jacobsson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Rolf Jacobsson (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. 
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§ 56 Dnr Ks 2017-302 
 
 
Ombudsinstruktion för Hyresrättsförening Grönskan (769600-
9880) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 
följande: 
- Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för ny 
mandatperiod enligt gällande stadgar. 
- Fastställa resultat- och balansräkning  
- Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
- Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Föreslå och besluta om arvode för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer 

och valberedning 
 
Sammanfattning 
Kallelse till stämma och handlingar till stämmoombud är utskickade. Dessa 
handlingar ligger till grund för ombudsinstruktionen.  
 
I ombudsinstruktionen för bokslut 2015 godkändes namnändring, överlämnande av 
handlingsplan för Miljö samt policy för upphandling. Av handlingen framgår inte hur 
föreningen tagit till sig detta och hur föreningen arbetar med frågorna.  
 
Redovisningen för 2016 visar på ett resultat före avsättning och ianspråktagande av 
underhållsfond på ett överskott om +0,724 mnkr (+0,780 mnkr). Resultat efter 
fondförändring är -0,014 mnkr (+0,406 mnkr). Balansräkningen visar på en mycket 
hög likviditet.  
 
Revisionen tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslag i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att anskaffa och förvalta fastigheter i Munkedals kommun och i föreningens hus, 
mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för 
permanent boende om inte annat särskilt avtalats. Föreningen ska i sin verksamhet 
även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjning. 
 
Föreningens medlemsantal uppgick på bokslutsdagen till 18 personer.  
 
Resultat 
Drift 
Resultat före avsättning och ianspråktagande av underhållsfond visar på ett 
överskott om +0,724 mnkr (+0,780 mnkr). Resultat efter fondförändring -0,014 
mnkr (+0,406 mnkr). Intäkterna ökar marginellt. Det som påverkar  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 56 
 
rörelseresultatet är högre driftskostnader samt avskrivningar. Avskrivningarna ökar 
pga justerad avskrivningsplan. 
 
 
Räntenettot förbättras något för året. Kassalikviditeten är mycket hög jämfört med 
tidigare år och uppgår till 5,4 mnkr.   
 
Soliditeten ökar till 8 %(6 %). Kassalikviditeten ökar till 164 % (121 %). 
Amortering har skett under året med 0,6 mnkr. Kommunen har sedan tidigare 
ingått borgen till föreningen med motsvarande 37 mnkr. Underhållsplan för de 
kommande 10 åren uppgår till 10,9 mnkr för Dinglegården och 12,1 mnkr för 
Sörbygården inkl Läkarstationen. Styrelsen bedömer att framtida 
underhållsåtgärder ska täckas av fonderade medel, höjda avgifter och ev 
nyupptagna lån. Det är viktigt att föreningen i god tid informerar kommunen om 
kommande åtgärder. 
 
Antalet bostäder/lokaler är 67 lägenheter och 18 lokaler. 
 
Intern kontroll 
Inget rapporterat. 
 
Viktiga händelser  
Nya stadgar har antagits framarbetade av föreningens styrelse. 
 
Utmaningar framåt 
Kommande underhållsbehov beräknas uppgå till ca 23 mnkr vilket sannolikt 
kommer att påverka kommunens kostnad i form av ökade avgifter och ev ökad 
borgen.  
 
Enligt beslut i äldreomsorgsutredningen kommer Dinglegården att upphöra att vara 
äldreboende ca 2021. Utredning för att omvandla Dinglegården till trygghetsboende 
har inletts. 
 
Måluppfyllelse 
Inget rapporterat 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Positivt resultat under året. Föreningen står inför utmaningar som kommer att 
påverka kommunens finansiella ställning t ex genom höjda avgifter och ev 
nyupptagna lån.  

 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-01. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 98. 
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Forts § 56 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunens ombud vid årsstämman uppdras 
följande: 
- Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för ny 
mandatperiod enligt gällande stadgar. 
- Fastställa resultat- och balansräkning  
- Godkänna föreslagen disposition av resultatet  
- Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
- Föreslå och besluta om arvode för styrelseledamöter och suppleanter, revisorer 

och valberedning 
 

 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunens ombud 
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§ 57   Dnr Ks 2017-261 

Munkedal kommuns delårsbokslut jan-april 2017 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april 
2017. 
 
Sammanfattning 
Helårsprognosen för kommunen 2017 redovisar ett resultat på 38,9 mnkr. 
Resultatet är 26,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,65 mnkr. 
 
Drift 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på +6,9 mnkr, varav 4,9 mnkr är 
anslag till kommunstyrelsens förfogande. Under hösten 2016 antogs ett 
åtgärdsprogram inom kommunstyrelsen som beräkna ge minskade kostnader om 
9,2 mnkr.  
Skatteprognosen för 2017 är positiv och visare på ett överskott på +2,9 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på +15,3 mnkr. Dessa poster 
består av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande (5,5 mnkr), 
överskott på kapitalkostnader (5,5 mnkr) samt överskott på reavinst (3,2 mnkr). 
Under året har amortering av lån skett med 12 mnkr. En förstärkning av 
balansräkningen har skett under året med lägre skulder, förbättrat eget kapital och 
högre värde tillgångarna.  

Investeringar 

Under perioden jan-april har det investerats för 29,7 mnkr, varav 28,0 mnkr för 
köp av tidigare Dingle naturbruksgymnasiet. Kommunens totala årsförbrukning av 
investeringsutgifter beräknas uppgå till 57,9 mnkr. 

Måluppfyllelse 
Trots att verksamhetsmålen visar på lägre måluppfyllelse är bedömningen som 
kommunstyrelsen gör är att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är 
mycket positiva och därmed uppnås målen för god ekonomisk hushållning för 
verksamhetsår 2017.   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 57 
Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd          
och överförmyndarnämnd 0,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen 11,4 -589,2 -595,6 6,4
varav       
 - Kommunledningsstab 6,5 -51,3 -58,7 7,4
 - Sektor samhällsbyggnad 1,0 -98,1 -99,0 0,9
 - Sektor Barn & Utbildning 3,9 -211,8 -213,3 1,5
 - Sektor Omsorg 0,0 -228,0 -224,7 -3,3
Byggnadsnämnden 1,2 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet 12,8 -595,8 -602,7 6,9
          
Gemensamma kostnader och intäkter 8,2 0,9 -14,4 15,3
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 8,2 0,9 -14,4 15,3
       
Summa verksamhetens nettokostnad 21,1 -594,9 -617,1 22,2
          
Skatteintäkter -5,2 461,5 458,5 3,0
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 19,4 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 0,8 3,3 2,9 0,4
Finansiella kostnader 0,7 -4,9 -5,6 0,7
Summa Skatter och finansnetto 15,7 633,8 629,7 4,0
          
Jämförelsestörande post        
Årets resultat 36,8 38,9 12,6 26,3
 
Ekonomi 
Nuvarande prognos innebär att kommunen stärker sin ekonomiska ställning inför 
kommande års ekonomiska utmaningar. 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 98. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 84. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april 
2017. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 58 Dnr KS 2017-216 
 
 
Ishallen – överlåtelse till Munkedals bandyklubb - MBK 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktiges uppdrag att lämna över ishallen till 
Munkedals BK för föreningsdrift genomförs. 

 Kommunfullmäktige godkänner upprättat överlåtelseavtal. Finansiering tas 
ur kommunfullmäktiges förfogande. 

 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
anläggningsbidrag och föreningsbidrag i syfte att få en rättvis fördelning 
mellan föreningarna. I arbetet ska föreningarna involveras och uppdraget 
ska vara klart senast 31/12-2017. Avstämning med KSAU sker i oktober 
2017. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 att antingen stänga ishallen eller lämna över 
den till ”föreningsdrift”.  Förvaltningen har fört diskussioner med Munkedals 
Bandyklubb under längre tid om att lämna över drift och ansvar till föreningen. 
 
I ett mail från föreningen den 7 mars 2017 framför föreningen: 
MBK anser det bäst att kommunen äger och driver ishallen och där föreningen kan 
betala en rimlig hyra som inkluderar att vi sköter hallen där kommunen står för 
underhåll i ex 5 år.  
Föreningen vill eftersträva fortsatt god dialog med kommunen trots att vi insett att 
möjligheterna till att ta över hallen (främst ekonomiskt) inte finns. 
Kontentan för föreningen är att ambitionen blir att göra ett omtag i frågan genom 
att gå via berörda politiker. 
Besparingspotentialen för nedläggningen ishallen är redan uttagen. Varje fortsatt 
drift av ishallen belastar anslaget för fastighetsunderhåll. Anslag för investeringar i 
hallen lämnades orörda under 2016. 
Enligt uppgift från Uddevalla kommun har Uddevalla Hockey erlagt hyror på 202 
tkr, ungdomsföreningen Uddevalla Blue Rocks 205 tkr och Uddevalla 
konståkningsförening 505 tkr för Fridhemshallen 2016. Tävlingsarrangemang 
betalas med 20% av biljettintäkterna och ingår inte i summorna ovan. 
Munkedals Bandyklubb har ca 250 medlemmar varav 86 i åldern 0-20 år. Dessutom 
påverkas allmänhetens åkning och skolornas verksamhet vid en nedläggning. Under 
2016 redovisade föreningen 355 aktiviteter i åldersgruppen. Som en jämförelse 
redovisar Munkedals Ridklubb 1.751, Munkedals IF 922 och Svarteborgs FK 799 
aktiviteter. 
 
Ekonomi 
Driftskostnaden för ishallen uppgår till drygt 1,6 mnkr per år inkl 
kapitaltjänstkostnader. Om kommunen ska fortsätta driva ishallen bör anslaget 
återställas. Investeringsbehovet vid fortsatt drift är stort. 
Folkhälsa 
En nedläggning av ishallen påverkar folkhälsan negativt genom att ”allmänhetens 
åkning” och många barn och ungdomars möjlighet att åka skridsko eller spela 
hockey försämras. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 58 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 112.  
Överlåtelseavtal mellan Munkedals kommun och Munkedals bandyförening. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 96. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktiges uppdrag att lämna över ishallen till 
Munkedals BK för föreningsdrift genomförs. 

 Föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat 
överlåtelseavtal. Finansiering tas ur kommunfullmäktiges förfogande. 

 föreslå att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över 
anläggningsbidrag och föreningsbidrag i syfte att få en rättvis fördelning 
mellan föreningarna. I arbetet ska föreningarna involveras och uppdraget 
ska vara klart senast 31/12-2017. Avstämning med KSAU sker i oktober 
2017. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S), Ann-Sofie Alm (M), Ove Göransson (V) och Matheus Enholm yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ove Göransson (V), yrkar på följande tillägg: 
 
Beslutet ska anses vara prejudicerande för framtida beslut. 
 
 
Matheus Eholm (SD) yrkar på följande ändring:  
 
Paragraf 4 ändras i kontraktet från att vi ger ett engångs bidrag på 1mnkr, till att vi 
går i borgen för ett köp av nytt aggregat. 
 
Ordföranden ställer fråga på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
 
Ordföranden ställer sedan fråga på Matheus Enholm ändringsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 
 
Ordföranden ställer till sist fråga på Ove Göranssons (V) tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Reservation 
Ove Göransson (V) och SD:S ledamöter reserverar sig mot beslutet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 59   Dnr KS 2017-5 

Skattesatsen för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 
Sammanfattning 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 
Enligt kommunfullmäktiges antagna planeringsförutsättningar för 2018 ska 
skattesatsen vara oförändrad.  
 
Sammanfattning 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 
Enligt kommunfullmäktiges antagna planeringsförutsättningar för 2018 ska 
skattesatsen vara oförändrad.  
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 100. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 86. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs oförändrad. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ann-Sofie Alm (M) yrkar att skattesatsen ska vara 23,48 kr. 
 
Ordföranden ställer fråga och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
M:s ledamöter reserverar sig mot beslutet.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 60 Dnr KS 2017-3 
 
Förslag till borgensavgift 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för 2018 fastställs till 0,25 %.  
 
Sammanfattning 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut marknadsmässiga 
borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade 
borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att ekonomikontoret fastställer det 
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2017 (året före avgiftsåret) besluta om 
storleken på borgensavgiften för 2018. För att säkerställa att borgensavgifterna för 
2018, satts till en korrekt procentsats skall en avstämning genomföras. Denna 
avstämning skall genomföras senast vid utgången av avgiftsåret 2017. Avgiften skall 
erläggas senast 31 mars 2018. Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket 
för en marknadsmässig borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift 
upphandlad på finansmarknaden. För att den ska anses marknadsmässig måste 
priset på ett lån med borgen respektive ett lån utan borgen jämföras. För att 
fastställa en korrekt borgensavgift skall samtliga borgenslån granskas och 
marknadens bedömningar skall analyseras. De bedömningar som de finansiella 
instituten ger idag visar på en splittrad bild. Det är därmed inte en enkelt att fastställa 
en marknadsmässig borgensavgift pga. de finansiella aktörerna inte lämnar uppgifter 
så att en enkel beräkning av marknadsmässig borgensavgift är möjlig. 
 

Ekonomi 
Enligt kommunfullmäktiges antagna Borgenspolicy ska borgensavgift tas ut. Årligen 
fastställs avgiften utifrån förslag från förvaltningen efter avstämning om det 
marknadsmässiga. 

 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 101. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 87. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för 2018 fastställs till 0,25 %.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 60 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Heikki Klaavuniemi (SD), Rolf Jacobsson (KD) och Ann-Sofie Alm (M) yrkar att  
borgensavgiften ska vara 0,4 %. 
 
Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Kommunfullmäktiges ledamöter i SD, M och KD reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till:  Kommunchef, Ekonomichef  
Controller, Redovisningsekonom 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 61  Dnr KS 2017-5 
 

Mål och resursplan (MRP) Budget 2018-2019 plan 2020-2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2018-
2019, med plan för 2020-2021 och om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter 
och bidrag för budget 2018-2019.  

2018 års ramar 
Kommunstyrelsens ram minskas med -11,561 mnkr (exkl. pris och löneökningar) och 
Valnämndens ram ökas med 0,400 mnkr. Byggnadsnämndens ram minskas med 
0,005mnkr. Resterande nämnder har en oförändrad ram.  
2019 års ramar 
Kommunstyrelsens ram minskas med -0,459 mnkr (exkl. pris och löneökningar) och 
Lönenämndens ram ökas med 0,072 mnkr. Valnämndens ram minskas med -0,300 
mnkr. Byggnadsnämndens ram minskas med 0,005 mnkr. Resterande nämnder har 
en oförändrad ram.  
 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2 018 2 019 2 020 2 021 
Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Ökade kapitalkostnader 
skolutredning anpassningsbehov   0,000 0,000 -2,728 -4,583 0,000 0,000 
Ökade kapitalkostnader 
Äldreboende anpassningsbehov   0,000 0,000  0,000 0,000 
Kommunstyrelsen  595,6 584,052 583,594 578,594 573,594 -11,561 -0,459 
Byggnämnden  2,001 1,996 1,991 1,991 1,991 -0,005 -0,005 
Lönenämnd 2,500 2,500 2,572 2,649 2,649 0,000 0,072 
Kommunfullmäktige 0,901 0,901 0,901 0,901 0,901 0,000 0,000 
Revisionen 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,000 0,000 
Överförmyndarnämnden 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,000 0,000 
Valnämnden 0,010 0,410 0,110 0,010 0,010 0,400 -0,300 
Summa nämnder 602,727 591,561 590,869 583,118 573,535 -11,166 -0,692 

 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2018 till 77,8 
mnkr och år 2019 till 111,1 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas 
i MRP. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, 

byggnadsnämndens och lönenämndens resultatmål och indikatorer för 2018-
2019.  

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att minska avsättningen till Kommunfullmäktiges 

förfogande med -2,4 mnkr år 2018 samt ytterligare -3,1 mnkr år 2019 enligt 
fördelningsnyckeln flyktingvariablerna utifrån regeringens 10 miljarder satsning 
på välfärdstjänster.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 61 
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att höja avsättningen till Kommunfullmäktiges 
förfogande med 4,0 mnkr år 2018 samt ytterligare 0,4 mnkr år 2019 utifrån aprils 
skatteunderlagsprognos visade en förbättring. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja RUR år 2019 med 1,8 mnkr. 
 
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under 2018 på 45,7 mnkr samt under 2019 på 76,8 mnkr. 
 
8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

likviditetsbehov 2018 på 20 mnkr.  
 
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
 

10. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän till 10,510 mnkr år 2018 och 11,003 mnkr år 2019. 

Sammanfattning 

När en ny styrmodell antogs beslutades det om två-årsramar. Inför den kommande 
två-årsperioden ser man över ramarna för drift – och investeringar samt resultatmål 
för verksamheten för budgetåren 2018-2019.  
 
Förutsättningar 2018-2019 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 260 invånare.  
o Finansiellt resultatmål  

2018: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (12,9 mnkr).  
2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).  
 

o Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt 
låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr) 

År 2018: Amortering 4,3 mnkr 
År 2018: Amortering 4,3 mnkr 
 
o Investeringsmål:  
År 2018:	Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
År 2019:	Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2017. Inför budget 2018-2019 beslutades 
den vara oförändrad. 
Skatteintäkter 
I Sveriges kommuner och landstings senaste skatteunderlagsprognos (april 2017) 
visar att utvecklingen av skatteintäkterna är dämpad och prognostiseras endast öka 
med 13,3 mnkr (2,1 %) år 2018. År 2019 års intäkter prognostiseras öka med 11,5 
mnkr (1,8 %). Med denna utveckling av skatteunderlagsprognosen kommer ökningen 
inte att kunna kompensera för pris -och löneökningar fullt ut.   
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Forts § 61 
 
 
Budgeterat resultat 2 % 
 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag för 
budgetåren 2018-2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  
Utifrån ett gammalt beslut av lån av det budgeterade resultatet till 
Kommunstyrelsens verksamhet som erhöll 5,7 mnkr i utökat kommunbidrag skall 
succesivt återbetalas mellan år 2017-2019. Hänsyn är taget för detta i beräkningarna 
för budget 2017-2019. 
 
Centrala avsättningar 
Verksamheterna kompenseras för lön- och förändringar av kapitalkostnader. 
Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till.  
De avsättningar som prioriteras i budget 2018-2019 är utifrån Kommunfullmäktiges 
finansiella mål (resultat och amortering). Samt redan fattade beslut som avsättning 
till volymbudget för resursfördelning, VA Tunge näset. Övriga avsättningar som bör 
prioriteras är ökade räntekostnader, valnämnd, avsättning för minskade intäkter på 
KF förfogande, avsättning för löneökningar samt förslag att nyttja RUR år 2019. De 
prioriterade avsättningarna är på totalt 25,3 mnkr för budget 2018 och 15,4 mnkr 
budget 2019. De ökade skatteintäkterna för budgetåren täcker inte de avsättningar 
som krävs. Detta innebär att omprioriteringar/besparingar krävs i befintliga ramar 
för nämnderna. 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges ingående värde i budget 2018 är 5,5 mnkr. För budget 2018 
sänks ramen med 2,4 mnkr då statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt 
minskas.   
Aprils skatteunderlagsprognos som visade en förbättring på 4 mnkr jämfört med 
februaris prognos föreslås dessa avsättas till Kommunfullmäktiges förfogande. 
Utgående värde under år 2018 blir 7,1 mnkr. Under år 2019 minskas ramen 
ytterligare med -2,7 mnkr enligt flyktingvariablerna. Ramen för 2019 är 4,4 mnkr. 
 
Ramar till nämnderna 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens ram för 2018 är 584,1 mnkr, en minskning jämfört med 2017 
med 11,6 mnkr. 8,45 mnkr av de 11,6 mnkr är redan konsekvensbeskrivna och 
beslutade hösten 2017 och ska verkställas. I kommunstyrelsens handling finns 
konsekvens-beskrivning av den generella anpassningen på 1,5 mnkr samt redan 
antaget omfördelningsbeslut inom äldreomsorgen samt omprioriteringar som gjorts 
inom respektive sektor. De avsättningarna för löneökningar kommer att utfördelats 
till kommunstyrelsens ram efter lönerevisionen. Dessa avsättningar ligger centralt 
 
Lönenämnden 
Nämndens ram är oförändrad. Nämnden får kompensation för löner och priser. 
Nämnden har ett effektiviseringskrav på 2%.  
Byggnadsnämnd  
Generell besparing 0,005 mnkr för vartdera budgetåret 2018/2019. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 61 
 
 
Övriga nämnder 
 
Valnämndens ram ökas med 0,400 mnkr år 2018 pga. valår. Ramen sänks år 2019 
med -0,300 mnkr. Kvarstående 0,100 mnkr för kommande Europaval. Oförändrat för 
övriga nämnder 

Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår 
till 77,8 mnkr. Av de 77,8 mnkr klassas 29,4 mnkr som nyinvestering. Resterande 
del är reinvesteringar på 48,4 mnkr. Den största investeringsutgiften är ny och 
ombyggnad av Centrumskolan. 
För budget 2019 är den totala investeringsvolymen 111,1 mnkr varav 72,9 mnkr 
klassas som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 38,3 mnkr. Den 
största investeringsutgiften är ny och ombyggnad av Bruksskolan samt uppstart nytt 
äldreboende. 
Det innebär att målet med självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att 
uppfyllas för budgetperioden.  
Självfinansieringsmål 2018 2019 2020 2021 
Självfinansiering av 
reinvesteringar 100 % 66 % 90 % 99 % 189 % 
Reinvesteringar mnkr 48,4 38,3 32,9 17 
Resultat och avskrivningar  32,0 34,2 33,5 32 

 
Låneramar för investering: 
Låneramen beräknas till summan av avskrivningar plus budgeterat resultat minus 
investeringsbudgeten. För 2018 uppgår behovet till 45,9 mnkr. Om resultatet 
justeras neråt så ökar behovet av att låna med motsvarande summa.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
För budgetåret 2018 beräknas således att låneskulden kommer att uppgå till 231,7 
mnkr. 
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017-2019. Varje nämnd 
har konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål för perioden 2018-2019. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information har skett i samverkan och konsekvenser beskrivits/informerats om 
2017-04-12. Facklig förhandling har skett i kommungemensamma samverkan 
2017-04-18 av nämndernas budgetskrivelser. 

År 2018 2019
Avskrivning 19,2 21,1
Resultat 12,9 13,2
Investeringar 78 111
Lånebehov 45,9 76,7
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 61 
 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 102. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 88. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S), Hans-Joachim Isenheim (MP), Karl-Anders Andersson (C) och 
Lars-Göran Sunesson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar bifall till SD:s förslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M) yrkar bifall till M:s förslag. 
 
Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Följande omröstningsordning godkänns. 
 

1. Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 
2. För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag ställs M:s förslag mot 

SD:s förslag. 

 
Omröstning 1 
Ja-röst för M:s förslag 
Nej-röst för SD:s förslag. 
 
Omröstningen genomförs och visar att 6 ledamöter röstar ja, 5 ledamöter röstar nej  
och att 22 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat 
att M:s förslag ska vara motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för M:S förslag. 
 
Omröstningen genomförs och visar att 18 ledamöter röstar ja, 6 ledamöter röstar 
nej och 9 ledamöter avstår från att rösta. 
 
Hur var och en av kommunfullmäktiges ledamöter röstat finns redovisat i 
omröstningsprotokoll som bifogas protokollet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 61 
 
 
Reservation 
Ledamöterna i SD och M reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Sektorchefer,  
kommunchef,  
Ekonomienheten 



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(33)

Sammanträdesdatum 
2017-06-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 62   Dnr KS 2016-22 

Försäljning av Stärken, del av Dingle 2:56 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ”Stärken”, del av Dingle 2:56 till Jannilin och 
Björn Johansson, Grind Fjällbacka för 6,4 mnkr enligt bifogat avtal. 
 
Sammanfattning 
Värdering och försäljning av delar av fastigheten Dingle 2:56, som kommunen 
förvärvade av Regionen den 15 februari 2017 pågår. 
 
För delar av Stärken har försäljning diskuterats med Dingleveterinärerna. De 
föreslagna köparna har i ett brev anmält intresse att förvärva byggnaderna och 
mark på och i anslutning till Stärken. Byggnaderna är bla ridhus, ladugård, garage, 
stall och bostadshus. 
 
Byggnader och mark har värderats av LRF konsult. Försäljningen sker till värderat 
värde. 
 
Köparna har i en skrivelse beskrivit hur de avser att utveckla fastigheten. 
Intentionsavtal har upprättats mellan Dinglegymnasiet och köparna, som också har 
kontaktat Dingleveterinärerna. 
 
Om byggnaderna stannar i kommunens ägo är behovet av upprustning omfattande 
och möjligheten att hyra ut dessa är oklar. 
 
Byggnaderna har ett bokfört värde på 942 tkr och marken ett bokfört värde på 593 
tkr. Effekterna på driftskostnaderna är svåra att precisera men kostnaderna 
sjunker. 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-09. 
Köpeavtal, undertecknat av tänkta köpare. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 100. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja ”Stärken”, del av Dingle 2:56 till Jannilin och 
Björn Johansson, Grind Fjällbacka för 7,0 mnkr enligt bifogat avtal. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
Forts § 62 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C) yrkar bifall till avtalsförslaget, d v s 
att köpeskillingen är 6,4 mnkr. 
 
Rolf Jacobsson (KD), Malin Östman (M) och Ove Göransson (V) yrkar avslag. 
 
Ordföranden ställer fråga på yrkandena och finner att kommunfullmäktige bifaller 
Åsa Karlsson yrkande. 
 
Omröstning begärs 
 
Följande omröstningsproposition godkänns. 
Ja-röst för Åsa Karlssons(S) m fl yrkande. 
Nej-röst för Rolf Jacobssons (KD) m fl yrkande. 
 
Omröstningen genomförs och visar att 24 ledamöter röstar ja, och 9 ledamöter 
röstar nej. 
 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt Åsa Karlssons(S) m fl yrkande. 
 
Hur var och en av kommunfullmäktiges ledamöter röstat framgår av bifogat 
omröstningsprotokoll. 
 
Reservation 
Kommunfullmäktiges ledamöter i M och Ove Göransson (V) reserverar sig mot 
beslutet. 
 
Rolf Jacobsson (KD) anmäler skriftlig reservation. 
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§ 63   Dnr KS 2016-149 

Försäljning av Suttene 1:1 och Dalen 1:12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Suttene 1:1 och Dalen 1:12 till 
Sten och Tegelaktiebolag (556004-4736), Strömstad för 34 000 000 kr. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2016-05-25 §75 förvaltningen i uppdrag sälja Suttene 1:1. 
 
Fastigheterna Suttene 1:1 och Dalen 1:12 hänger ihop och bildar en 
sammanhängande enhet. Suttene har avkastat ca 200 tkr i snitt de senaste åren 
genom uttag av skog. Del av området ingår i ett naturreservat och där avser 
Länsstyrelsen att i diskussion med fastighetsägaren skärpa 
reservatsbestämmelserna. 
 
Försäljningen har genomförts med anbudsgivning och därpå följande budgivning. 
12 företag/privatpersoner har lämnat anbud. Försäljningen har genomförts med 
hjälp av Skogssällskapet som mäklare. 
 
Högst anbud har lämnats av Sten och Tegelaktiebolaget med säte i Strömstad. 
Detta företag ingår i Orvelingruppen, som är ett bolag inom handel, fastigheter och 
investeringar. Bolaget omsätter cirka 1,2 miljarder kr och har 400 anställda. 
 
Utgångspriset var 25,5 mnkr och slutbudet 34 mnkr. Försäljningen förutsätter 
Kommunfullmäktiges beslut och att köparna får förvärvstillstånd. 
 
Ekonomi 
Fastigheternas bokförda värde är 2513 tkr. En stor del av köpeskillingen blir 
reavinst. 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-07. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 101. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Suttene 1:1 och Dalen 1:12 till 
Sten och Tegelaktiebolag (556004-4736), Strömstad för 34 000 000 kr. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Karin Blomstrand (L) och Åsa Karlsson (S) och Karl-Anders Andersson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 64   Dnr KS 2015-405  
 

Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2016 (org nr 
222 000 - 2030) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av styrelsen 
2017-03-10. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och 
god redovisningssed. Revisorerna bedömer också att resultatet i årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. 
 
Bakgrund 
2015 gjordes en sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och 
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundet bytte också 
namn till Samordningsförbundet Väst. Fr.o.m. 1 juni 2013 har en gemensam 
utredningsenhet lokaliserats till Uddevalla.  
 
Viktiga händelser 
Förbundet har haft fler insatser och fler deltagare under 2016 jämfört med 
föregående år.  
 
Ekonomi 
Förbundet redovisar ett resultat på -0,3 mnkr vilket är något bättre än prognosen 
som gjordes i delårsbokslutet i augusti.  
 
Munkedals insats uppgår för året till 0,162 mnkr. Revisorerna ser ingen grund för 
anmärkning efter sin granskning.  
 
Budget 2017-2019 
Revisorerna noterar att förbundet har godkänd verksamhetsplan för budget 2017, 
antagen av styrelsen 2016-11-25 § 79. Förbundet har numera en budget i balans 
eftersom förbundet budgeterar med underskott på 2,8 mnkr. Utgående eget 
kapitalet per 2016-12-31 uppgår till 2,8 mnkr. Bedömningen som revisorerna gör 
att förbundsstyrelsen har budget i balans för den kommande tre-årsperioden. Detta 
innebär att det egna kapitalet kommer att vara noll vid slutet av planperioden. 
Storleken på det egna kapitalet kommer naturligtvis att bero på kommande års 
resultat.  
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Forts § 64 
 
 
Måluppfyllelse 
Målen återredovisas i årsredovisningen. Revisorerna gör ingen särskild kommentar 
kring detta.   
 
Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen har under året antagit internkontrollplan. Uppföljning av planen 
har redovisats till styrelsen som godkänt uppföljningen. Någon återredovisning av 
intern kontroll har inte skett i årsredovisningen. 
 
Ekonomi 
Då det egna kapitalet budgeteras att vara noll vid planperiodens slut kan det 
innebära en risk för ökad insats av medlemmarna i samordningsförbundet. Någon 
notering av detta framgår inte i styrelsens beslut. 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-17. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 89. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst. 
 
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
Jäv 
Yvonne Martinsson (S) och Per-Arne Brink (S) anmäler jäv. 
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§ 65   Dnr KS 2015-229 

Tolkförmedling i Väst Årsredovisning 2016 (org nr 222000-2972) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 

Sammanfattning 

Tolkförmedling i Väst inkom 2017-04-25 med årsredovisning för 2016. 
Årsredovisningen antogs av direktionen 2017-04-07. Förbundets revisorer (daterat 
2017-04-13) meddelar att de direktionen bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen 
är att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att interna kontrollen varit 
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De 
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Bakgrund 
Munkedal inträdde som ny medlem i Tolkförmedling i Väst 2015-01-01. 
Tolkförmedling Väst förser sina medlemskommuner med språktolkar och 
översättningar. Verksamheten har varit i drift sedan 2013-04-01. Under året har 
förmedlingen utfört 355 000 uppdrag på (307 000 uppdrag 2016). De vanligaste 
språktolkningstjänsterna är på arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS 
(bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani. 
 
Viktiga händelser 
Ny förbundschef tillträdde under hösten. Upphandling av nytt verksamhetssystem 
har påbörjats under hösten.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2016 uppgick till ett överskott på + 2,3 mnkr, resultatet för 2015 
uppgick till + 5,2 mnkr. Det egna kapitalet har således förstärkts och uppgår efter 
årets resultat till 24,1 mnkr. Ökat antal beställningar av tolkförmedlingstjänster har 
inneburit avvikelser jämfört med budget på förmedlingsintäkter och arvoden till 
uppdragstagare.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2016 inte medför några anmärkningar.  
 
Måluppfyllelse 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål för god ekonomisk 
hushållning. Revisorerna meddelar att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.  
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Forts § 65 
 
 
Intern kontroll 
Återredovisas inte. Revisionens bedömning är att direktionens interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Ekonomi 
Tolkförmedling Väst fortsätter att förstärka sin soliditet som nu uppgår till 42 % 
jämfört med 40 % föregående år.  
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-17 
Arbetsutskottets protokoll 207-05-30, § 104. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017.06-14, § 90. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret. 
 
Jäv 
Hans-Joachim Isenheim (MP) anmäler jäv. 
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§ 66 Dnr KS 2015-9 

Ändringar av förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har den 16 mars 2017 beslutat föreslå 
ändringar och förtydliganden av förbundsordningen. Beslut om godkännande av 
ändrad förbundsordning tas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
Revideringen har gjorts för att uppdatera förbundsordningen i sin helhet samt för 
att förtydliga de arvodesprinciper som gäller för förbundets ordförande. 
 
Ekonomi 
Förändring av förbundets arvodesreglemente. 

 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 107. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 93. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till förbundsordning för Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
. 
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§ 67 Dnr KS 2017-250 
 

Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande 
extremism 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras för förtydligande av definitioner. 
 
Sammanfattning 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har upprättats 
utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella samordnare mot 
våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen för att konkretisera 
kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och kontaktvägar. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har ett 
helhetsperspektiv. Den omfattar det generella förebyggande arbetet inom 
Munkedals kommun som bland annat handlar om att bedriva demokratifrämjande 
arbete och motverka utanförskap. Detta för att undvika att ungdomar radikaliseras 
och blir våldsbejakande. 
  
Planen tar även fasta på befintliga samverkansstrukturer inom Munkedals kommun 
för att identifiera ungdomar med riskbeteende. Inom dessa strukturer finns redan 
ett gemensamt arbete för att hjälpa dessa ungdomar och deras anhöriga utifrån 
individens specifika behov. 
 
Slutligen tydliggör planen upprättade kontaktvägar för att hantera oro och upptäckt 
av en radikaliserad individ. 
 
Ekonomi 
Denna plan för Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism innebär 
inte några konsekvenser för kommunens ekonomi. Planen är uppbyggd runt redan 
befintligt förebyggande arbete och redan existerande samverkansstrukturer. 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 108. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-29, § 94. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad plan för Munkedals kommuns 
arbete mot våldsbejakande extremism, med följande ändring. 
 
 
Bilaga 1  
Internationellt  
Autonoma/Vit makt  
Runt om i världen kan man se tendens till ökad polarisering där man värnar om och 
skyddar det egna snarare än att man söker lösningar över nationsgränser. I flera  
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Forts § 67 
 
länder har man kunnat se en ökning av antalet hatbrott på grund av minskad 
tolerans för människor med annan bakgrund, sexuell läggning med mera.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S) och Rolf Jacobsson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för 
förtydligande av definitioner. 
 
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras.  
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§ 68 Dnr KS 2017-156 
 
Fråga om obesvarades motioners aktualitet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om 
”Taxitjänster”, inkommen 2012-10-19, ska avskrivas från vidare handläggning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga övriga obesvarade motioner inkomna före 
2015-12-31 ska beredas och föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast  
2017-12-31. 
 
Vid varje beslut vid antagande av motion, där så är möjligt, skall eftersträva ett 
arbetssätt som visar hur arbetet fortskrider 
och när det skall vara fullföljt. Det kan vara en tidsplan/handlingsplan eller fastställt 
sätt att återrapportera till fullmäktige. 
 
 
Bakgrund 
Vid genomgång av obesvarade motioner kan konstateras att det i dagsläget finns 
13 motioner som fullmäktige inte har tagit ställning till. Av dessa motioner har åtta 
inkommit före 2015-12-31.  
Av kommunallagen 5 kap 33 § framgår att en motion, som inte beretts för beslut 
av fullmäktige inom ett år från att den väckts, får avskrivas av fullmäktige från 
vidare beredning.   
 
Vid redovisning av obesvarade motioner har förvaltningen föreslagit fullmäktige 
besluta att obesvarade motioner inkomna före 2015-12-31 avskrivs från fortsatt 
handläggning. 
 
Fullmäktige beslutade 2017-04-27, § 35, att motioner inkomna före 2015-12-31 
ska behandlas om motionärerna efter förfrågan anser att motionen fortfarande är 
aktuell.  
Ärendet ska återredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2017-06-29. 
 
Samtliga motionärer till motioner inkomna före 2015-12-31 har nu tillfrågats om  
de anser att motionen fortfarande är aktuell och ska beredas för ställningstagande 
av fullmäktige, eller om motionen kan avskrivas från vidare handläggning. Heikki 
Klaavuniemi (SD) har meddelat att motion om ”Taxitjänster” kan avskrivas från 
vidare handläggning. Motionärerna till övriga obesvarade motioner inkomna före 
2015-12-31 har meddelat att de önskar att motionerna bereds och besvaras av 
fullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att behandla obesvarade motioner innebär i sig inga ekonomiska 
konsekvenser. Bifall av enskilda motioner kan innebära ekonomiska konsekvenser. 
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Forts § 68 
 
 
Beredning 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23. 
Arbetsutskottets protokoll 2017-05-30, § 111. 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-14, § 95. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om 
”Taxitjänster”, inkommen 2012-10-19, ska avskrivas från vidare handläggning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga övriga obesvarade motioner inkomna före 
2015-12-31 ska beredas och föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast  
2017-12-31. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Åsa Karlsson (S), Ove Göransson (V), Karin Blomstrand (L), Ann-Sofie Alm (M) och 
Rolf Jacobsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Karin Blomstrand med instämmande av Ove Göransson(V) och Rolf Jacobsson (KD) 
yrkar på följande tillägg: 
 
“Att man vid varje beslut vid antagande av motion, där så är möjligt, skall 
eftersträva ett arbetssätt som visar hur arbetet fortskrider 
och när det skall vara fullföljt. Det kan vara en tidsplan/handlingsplan eller fastställt 
sätt att återrapportera till fullmäktige” 
 
Ordförandens ställer fråga på Karin Blomstrand (L) m fl tilläggsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 
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Ordinarie, grå 

Ersättare, vit 

 

närv tjg         1 

 

närv ej tjg   x 

MRP, motförslag 

§ 61 

 MRP, huvudomröstning 

§ 61 

Försäljning av Stärken 

           § 62 

 ej närv        –   Ja    Nej  Avst     Ja   Nej  Avst     Ja   Nej  Avst 

Christer Nilsson,ordf       C I   I I   I   

Åsa Karlsson                   S I     I I   I   

Rolf Berg                         S I   I I   I   

Maria Sundell                  S I   I I   I   

Said Lundin                     S I   ej § 55   I I   I   

Caritha Jacobsson          S I   I I   I   

Håkan Bergqvist             S I   I I   I   

Jenny Jansson                S I   I I   I   

Per-Arne Brink                S I   ej § 64, 55   I I   I   

Liza Kettil                        S -          

Leif Högberg                   S -          

Pia Hässlebräcke            S I   I I   I   

1. Inger Orsbeck               S I   I I   I   

2. Olle Strömberg             S -          

3. Regina Johansson         S -          

4. Yvonne Martinsson       S I   ej § 64   I I   I   

5. Åke Dahlbom               S -          

6. Camilla Johansson        S -          

Lars-Göran Sunesson     C I   I I   I   

Helena Hansson              C I   I I   I   

Karl-Anders Andersson  C I   I I   I   

Birgitta Karlsson            C -          

Carina Thorstensson      C I   I I   I   

1. Barbro Gustavsson        C -          

2. Leif Svensson               C I, EJ § 55   I I   I   

3. Mona Nilsson               C -          

Hans-Joachim Isenheim  MP I   ej § 65   I I   I   

1. Hervor Brandt             MP -          

2. Nina Isenheim            MP -          

           

           

           

           



Kommunfullmäktige    Närvarolista / omröstningsprotokoll 2017-06-29    

 2 (2) 
 

Ledamöter 
 

Närvaro          1 

Närvaro tjg  x 

MRP ,motförslag 

§ 61 

 MRP, huvudomröstning 

              § 61 

Försäljning av Stärken 

           § 62 

 ej närv       —  Ja    Nej  Avst   Ja  Nej Avst  Ja   Nej Avst 

Ann-Sofie Alm             M I I    I   I  

Malin Östman              M I I    I   I  

Jan Hognert                 M I I    I   I  

Bo Ericson                    M I I    I   I  

Malin Corner                M -          

Camilla Espenkrona    M I I    I   I  

1. Alf Sifversson             M -          

2. Christer Börjesson      M -          

3. Ulla Gustafsson          M I I    I   I  

Heikki Klaavuniemi      SD I     ej § 55  I    I I   

Matheus Enholm          SD I  I    I I   

Per Nilsen                     SD I  I    I I   

Tony Hansson              SD I  I    I I   

Christoffer Wallin         SD I  I    I I   

1.           

2.           

Kasper Gustafsson         V -          

Ove Göransson               V I   I   I  I  

1. Irene Barfoot Ekelund   V  -          

2. Mikael Karlsson             V -          

Nina Andersson           KD  I   I   I  1  

Inger Holgersson        KD -          

1. Olle Olsson                KD -          

2. Rolf Jacobsson           KD I   I   I  I  

Karin Blomstrand        L I   I   I I   

1. Björn Jacobsson         L           

2. Anna Höglind             L           

           

Summa:  6 5 21 18 6 9 24 9  

Reviderad 2017-06-21 


