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  2016-03-17 Dnr: KS 2016-20
   
   
 Kommunstyrelsen 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef

Nytt läge för äldreboende 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2016-02-02 §7 förvaltningen i uppdrag att inventera lämpliga 
platser för ett nytt äldreboende. Uppdraget var en följd av 
”äldreomsorgsutredningens” förslag att ett nytt äldreboende med ca 100 platser ska 
ersätta Vässjegården, Dinglegården och Ekebacken. 
 
Förvaltningen har studerat tre möjliga lokaliseringar: 

- Dingle, längs med väg 174 mot Bovall (se bif karta 1). Marken ägs för 
närvarande av Regionen men kan om kommunens köp av Naturbruksskolan 
genomförs komma i kommunal ägo. Området används som jordbruksmark. 
Området är inte detaljplanelagt. Viss kollektivtrafik (dock ej i tillräcklig 
omfattning) passerar området som ligger ca 1,5 km från Dingle centrum. 

- Stale, vid Myrbottenvägen vid Bruksskolan (se bif karta 2). Marken är i 
kommunal ägo och detaljplanelagd för boende. Ny detaljplan behövs. 
Kollektivtrafik finns i begränsad omfattning på Stalevägen. 

- Kungsmarken vid Strömstadsvägen (se bif karta 3). Marken ägs av 
kommunen, är planlagd för handel men används för jordbruksändamål.. Ny 
detaljplan behövs. Kollektivtrafik passerar på Strömstadsvägen i god 
omfattning. Möjligheten att leda in busstrafiken på Lärlingsvägen bör prövas. 
Området är relativt centralt i Munkedal. 

 
Från beslut om planläggning till inflyttningsbar byggnad bedöms minst fyra års 
planerings- och byggtid behövas. Om något beslut överklagas drar färdigställandet ut 
på tiden. 
 
Yttrande från avdelning Vård och Äldreomsorg 
Avdelningen har lämnat synpunkter i en särskild skrivelse (bilagd). Avdelningen 
förordar läget i Dingle utmed väg 174. 
 
Samverkan 
Diskussion pågår med Regionen om att få in Vårdcentral och Folktandvård som 
hyresgäster i ett nytt äldreboende. Regionen är endast intresserade om läget blir 
centralt och lättillgängligt, dvs Kungsmarksområdet. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Stor investering för kommunen som balanseras av lägre driftskostnader och annan 
användning av nuvarande lokaler. 

Miljö 
Miljökonsekvenserna utreds i planarbetet 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Kommer att ske vid flera tillfällen under processen från detaljplan till färdigt boende 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Kungsmarken är en lämplig plats för ett nytt 
äldreboende. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Byggnadsnämnden att inleda detaljplanearbete för ett 
nytt äldreboende. 

 
  
     

 
Bilagor: Yttrande 
      Kartor 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-03-31 Dnr: KS 2015-401
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef 
Kultur och fritid 
 

Flytt av lokaler för Ung Fritids verksamhet 
2011 – 2013 genomfördes ”Ungdomssamverkan i Munkedal” med Munkedals kommun 
som projektägare. Verksamheten lyftes därefter in i den kommunala budgeten och 
den mötesplats som arbetats fram inom projektet har blivit kärnverksamhet för 
kommunens ungdomsverksamhet. Nu benämns mötesplatsen ”Kvällscaféet Stugan” då 
verksamheten döptes av besökarna till ”Stugan” och arbetsnamnet under projekttiden 
var Kvällscaféet. 

Caféet har från början varit inhyst i lokaler i Kunskapens Hus som dagtid disponerats 
av Arbetsmarknadsenheten för drift av elevcafé för skolans elever. 

Under 2013-2014 utvecklades verksamheten till att bli ”Ung Fritid Munkedal”. Idag 
finns fritidsledare anställda till att ansvara för verksamheten som utöver nämnda 
caféverksamhet bl.a. omfattar ansvar för elevcaféet på Kungsmarksskolan, delta i 
elevråd på samma skola, stödja arrangemang i Munkedals Förening för Ungdomars 
regi, samarbete med Ungbo och IFO. 

Verksamhetens fina skate-ramp ”Örekilsrampen” togs fram genom samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan, AME och sponsorer i form av XL Bygg och Swedbank 
samt ungdomarnas egen delaktighet i hela processen. Ung Fritid koordinerade och 
deltog i byggandet av rampen.  

Den nuvarande flyktingsituationen med mottagande av många asylsökande i 
Kunskapen Hus har starkt påverkat verksamheten. Dagcaféet har flyttat till andra 
lokaler och cafélokalen formats till en undervisningssal.  

De ungdomar som söker sig till den öppna verksamheten har påverkats av 
förändringarna. I ett skede då verksamheten lyckats höja antalet besökare i 
riskerar vi att mista ungdomar igen.  
 
Genom att under 2015 ansvarat för FeriePraktiken har ett mycket gott samarbete 
arbetats upp med Ungbo. Glädjande nog kommer flera av de nyanlända som erhöll 
plats i FeriePraktiken och besöker caféet. Här märks vikten av att det finns en 
relation i botten, både till våra ”gamla stammisar” och de nyanlända, och 
personalen blir en viktig länk mellan nya och gamla besökare.  
 
Även om skolans verksamhet nu flyttar ut är lokalerna inte förenliga med det behov 
av integration och skapande verksamheter som personal och ungdomarna önskar. 
Genom tillgång till önskade lokaler kan verksamheten erbjuda både föreningslivet, 
ungdomar och nyanlända en mötesplats med café, skapande verksamhet, möteslokal, 
med småskaliga arrangemang, spontanidrott och filmkvällar. Detta innebär stora 
möjligheter att bredda verksamheten och locka fler ungdomar från olika grupperingar. 
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Inredning och utrustning av lokalerna kommer att ske tillsammans med ungdomar i 
den öppna verksamheten samt Munkedals Förening för Ungdomar. 

De föreningar, Anonyma Alkoholister och FUB (för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning) som tidigare delat lokaler med Ung Fritid ges också möjlighet till 
att vara aktiva i planeringen och utformningen av lokalerna. Kommunens 
integrationsverksamhet kommer också att finnas med i planeringen. 

Delaktighet har alltid varit ett starkt ledord i verksamheten. När fysiskt arbete ska 
utföras, ungdomar släpps in på banan och får ta beslut och ansvar genomför vi 
delaktighet med hög kvalitet i verksamheten. Detsamma gäller för oss alla men 
många resurssvaga grupper får aldrig chansen. Genom att öppna upp för Sohlbergs 
lokaler får många nya chanser. 

Hyresavtal tecknas med bolaget Vadholmen Foss 2:81 m.fl. AB på så kallat 
rivningsavtal. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ombyggnadskostnader har skissats tillsammans med chefen för samhällsbyggnad. 
Till det kommer behov av vissa investeringar i möbler och teknik. Totalsumman 
beräknas till 100 000 SEK. Enligt beslut av ledningsgruppen inom sektor barn och 
utbildning hämtas summan inom ramen för tilldelade SOL-pengar. Hyreskostnaden, 
200 tkr/år, finansieras ur anslaget för kommunchefens förfogande. 

2. Miljö 
Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 
I lokalerna får yngre och äldre invånare möjlighet att vara delaktiga i utformningen 
av ett större fritidsutbud i centrala Munkedal. Verkställighet av integration, tät-
ortens sammanhållning och social samvaro gynnas. 
 
Kulturaktiviteter, konst och skapande verksamheter kan här få utrymme vilket har 
en betydande inverkan på människors trivsel och hälsa.  
 
Hänsyn har tagits till barnperspektivet. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ung Fritid Munkedal som temporär 
hyresgäst i ”Sohlbergs” fastighet. 
 
 
Liselott Sörensen-Ringi   Håkan Sundberg 
Sektorchef    Kommunchef 
Barn- och utbildning   Munkedals kommun 
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 2016-04-27 Dnr: KS 2016-90

    

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Monica Nordqvist

Nämndsekreterare 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Med anledning av att kommunstyrelsens förvaltningsorganisation genomgått en 

förändring har delegationsordningen setts över. Det är några större förändringar i 

organisationen. Sektorsindelningen har förändrats från fyra till tre, sektor Barn och 

utbildning, Samhällsbyggnad och Omsorg. Sektor Omsorg har indelats i tre 

avdelningar, IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg. Beslutsnivåer för 

chefer/arbetsledare är förändrad samt handläggning av ensamkommande 

asylsökande barn/ ungdomar. 

Delegationsordningen är därför omarbetad till att stämma med organisationens 

uppbyggnad. 

 

Beslutsnivåer 

Funktionerna ”avdelningschef” har tillkommit i sektor Omsorg vilket gör att 

beslutsnivåerna i delegationsordningen har anpassats enligt följande; 

1. Kommunchef,  

2. sektorchef,  

3. avdelningschef,  

4. enhetschef/rektor/förskolechef/kostchef/städchef,  

5. 1:e socialsekreterare/1:e bibliotekarie, föreståndare HVB. 

6. vissa övriga anställda i förvaltningen. 

 

Ensamkommande asylsökande barn 

Munkedals kommun inrättade tillsammans med Tanum och Sotenäs kommun ett 

gemensamt team för handläggning av de ensamkommande flyktingbarn som 

Migrationsverket anvisat till respektive kommun. Teamet har befunnit sig i Tanums 

kommun. Delegationsordningarna i kommunerna sågs vid starten över för att 

säkerställa att teamet arbetar utifrån en enhetlig myndighetsutövning.  

Denna Integrationsenhet har upphört och Individ- och familjeomsorgen arbetar 

med att ta över teamets arbete.  

Handläggningen av asylsökande ensamkommande barn/ungdomar bedrivs i två 

uppdelade ansvarsområden inom sektor Omsorg.  

Avdelning IFO/BoU ensamkommande, har utrednings- och uppföljningsansvar. 

Övrig integration för personer som bor i Munkedals HVB, som skola och andra 

praktiska frågor, bedrivs inom Integrationsenheten inom avdelning Stöd.  

Kapitel 4.5, i kommunstyrelsens delegationsordning (teamet i Tanum) tas bort ur 

delegationsordningen. Delegationerna i 4.5 följer lagar som övrig socialtjänst är 

styrd av och kräver därför inget eget kapitel i delegationsordningen.   

 

Förordnande i samverkande Socialjour 

Munkedal deltar sedan 2011 i samverkande socialjour i Fyrbodal, som är placerade i 

Uddevalla kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-13 § 24 att ge 

förordnande i den gemensamma socialjouren när det gäller polishandräckning för 

att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p. LVU, samt 

återkallande av polishandräckning. (nr 4.2.67) 

Förordnande i Socialjouren behöver uppdateras då en delegat slutat sin anställning 

(enhetschef IFO) i Munkedals kommun och en annan ändrat titel (1:e social-

sekreterare). I socialjouren i Uddevalla har en medarbetare slutat och ersatts. 

Förordnandet kräver ett separat beslut av kommunstyrelsen, då förordnandet är 

personligt.  
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Sektorchef Omsorg/Socialchef 

I den nya organisationen är Sektorchef Omsorg tillika Socialchef. I nu gällande 

delegationsordning är benämningen ”Socialchef Stöd”, vilket ändras och anses ingå 

i gruppen ”sektorchef”.  

 

Berörda chefer har sett över delegationsordningen och inkommit med förslag på 

ändringar och tillägg, vilka redovisas i överstruken fel stil.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Ej aktuellt 

2. Miljö 

Ej aktuellt 

3. Folkhälsa 

Ej aktuellt  

4. Facklig samverkan enligt FAS 

Ej aktuellt 

 

Förslag till beslut 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning. 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordning antagen i kommunstyrelsen 

2016-02-02 § 6 därmed upphävs. 

 

* Kommunstyrelsen beslutar att förordna följande personer att besluta om 

handräckning enligt 43 § 2 punkten LVU, samt återkallande av 

polishandräckning; 

 

 Avdelningschef Clarie Engström ersätter Enhetschef IFO Åsa Thuresson,  

1:e socialsekreterare Yvonne Karlsson samt 1:e socialsekreterare Åsa Wallros, 

ersätter Clarie Engström i sin roll 1:e socialsekreterare. 

 I socialjouren ersätts Cecilia Dahlman av Solveig Larsson. 

 

  

       

   

 

Beslutet expedieras till: 

 

Nämndsekreteraren f.v.b. till berörda 

Författningssamlingen 

Akten  

Monica Nordqvist Håkan Sundberg 

Nämndsekreterare Kommunchef 

Administrativa enheten  
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Förslag till revidering av  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

 

Dnr: KS 2016-90 

 

Typ av dokument: Regel 

 

Handläggare: Nämndsekreterare administrativa enheten 

 

Antagen av: 

Kommunstyrelsen 

 

Antagningsdatum och §: 

KS 2016- 

Revisionshistorik:  
Denna ersätter delegationsordning antagen  
2016-02-02 § 6 

 

Giltighet: 

Tills vidare 
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Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 2016 

Organisationsskissen visar endast chefsstruktur och vissa kontaktpersoner 

2016-03-15 

Monica Nordqvist / nämndsekreterare, administrativa enheten 

  

  
 

 

Kommunledningskontoret 

 
Sektor Barn och Utbildning Sektor Samhällsbyggnad Sektor Omsorg 

Näringslivsutvecklare Sektorchef Sektorchef Sektorchef / Socialchef 

Utvecklingsledare Utredningssekreterare Fastighet Individ-och familjeomsorg Stöd Vård och äldreomsorg 

Administrativa enheten Skolskjutshandläggare Enhetschef Avdelningschef Avdelningschef Avdelningschef 

Administrativ chef Barnomsorgssekreterare Gata Mark Barn och Ungdom LSS / SoL Utredningssekreterare 50 %* 

Kommunsekreterare Munkedalsskolan inklusive Enhetschef 1:e socialsekreterare: Frejvägen 2 inkl. viss personlig ass. Färd-o riksfärdtjänsthandläggare 

Nämndsekreterare/registrator Träningsskolan GIS-ingenjör Socialsekreterare familjehem Enhetschef 50 % Ekonomihandläggare debitering  

Kommunregistrator/arkivarie Rektor GIS-samordnare Socialsekreterare familjehem Frejvägen 4 Systemadministratör  

Registrator (resurs) Rektor Stale Park och Skog Socialsekreterare placerade barn Enhetschef 50 % Ekebacken 

Samordnare digital utveckling Assistent  Enhetschef Socialsekreterare placerade barn Centrumv. 8 inkl. viss personlig ass. Enhetschef 

Folkhälsostrateg Kungsmarksskolan inklusive Plan- och byggenheten socialsekreterare placerade barn Enhetschef 50 % Assistent 

Informatör (webb)  Grundsärskola Enhetschef 1:e Socialsekreterare: Allmänna vägen Vässjegården inkl. hemtjänst 

Webbassistent (resurs) Rektor Bygglovshandläggare Socialsekreterare mottagning Enhetschef 50 % Enhetschef 

Kommunvägledare Assistent Kostenheten Socialsekreterare utredning Personlig ass. o kontaktperson Dinglegården inkl. hemtjänst 

Kommunvägledare/administratör Svarteborg (Dingle Hällevadsholm) Kostchef Socialsekreterare utredning Enhetschef Enhetschef 

Personalenheten Rektor Städenheten Socialsekreterare utredning Socialpsykiatri  Sörbygården inkl. hemtjänst 

Personalchef Assistent Städchef Socialsekreterare utredning Enhetschef Enhetschef 

Personalutvecklare Hedekas skola inkl. dbv  Familjebehandlare Integration ensamkommande Allégården inkl. hemtjänst 

Personalutvecklare Rektor Administratör (delad tjänst adm) Familjebehandlare Enhetschef Enhetschef 

Personalutvecklare Assistent  Försörjningsstöd HVB - Brudås Ungbo/Villa blå Rehab 

Ekonomienheten Stale inkl. Resursteamet  1:e Socialsekreterare (vuxenstöd) Föreståndare Enhetschef 

Ekonomichef Rektor  Socialsekreterare försörjningsstöd HVB - Dingle Assistent 

Controller Assistent  Socialsekreterare försörjningsstöd Föreståndare Hemtjänst 

Redovisningsekonom Kunskapens Hus  Socialsekreterare försörjningsstöd Integrationssamordnare Enhetschef 

Ekonom Rektor  Socialsekr. förs.stöd integration Integrationsassistent Assistent 

Ekonom Assistent  Missbruksenhet AME Hemsjukvård 

Ekonom Förskolor Syd inkl. dbv  1:e socialsekreterare Enhetschef Enhetschef 

Ekonomihandläggare Förskolechef   Socialsekreterare  Assistent 

Ekonomiassistent Förskolechef  Socialsekreterare Utredningssekreterare Omsorg Bemanningsenheten 

Ekonomiassistent Assistent  BoU ensamkommande (50 % för socialchef o 50% för Stöd) Enhetschef 

Kommunens upphandlare Förskolor dbv Norr  1:e socialsekreterare  Rekryterare 

 Förskolechef   Socialsekreterare utredning  Rekryterare 

 Assistent  Socialsekreterare utredning  Rekryterare 

 Kultur och fritid inkl. bibliotek  Socialsekreterare utredning  Rekryterare 

 Enhetschef /Ungdomsutvecklare  Familjecentralen  Biståndsenheten ÄO /LSS /Psyk 

  1:e bibliotekarie  Kurator  Enhetschef 50%* 

 Kulturutvecklare  Ungdomsmottagning  Biståndshandläggare ÄO/LSS/Psyk 

 Fritids- och turismansvarig  Kurator  Biståndshandläggare ÄO/LSS/Psyk 

   System. Administration  Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 

   Kvalitetsutvecklare/systemadmin.  Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 

   Administratör/receptionist   

   Handläggare IFO   

   Alkohol-/serveringstillstånd    

   Alkoholhandläggare Lysekil   

      

Kommunchef Sektorchef Avdelningschef Enhetschef / Rektor / Förskolechef / Kostchef / Städchef / 

Administrativ chef / Ekonomichef / Personalchef 

1:e soc.sekr. 1:e bibliotekarie. 

Föreståndare HVB 

 

Kommunchef 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Innehållsförteckning – Kommunstyrelsens delegationsordning 
Försättsidan anger när kommunstyrelsen antog delegationsordningen. 
Organisationsskiss över kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation bifogas. 
   

Kapitel 1 Allmänna sektorsövergripande områden 1 
1.1 Allmänna sektorsövergripande ärenden 1 

Kapitel 2 Kommunledningskontoret 3 
2.1 Övergripande kommunledningskontoret 3 
2.2 Näringsliv 3 

2.2.1 Näringslivsfrågor 3 
2.3 Administrativa enheten 3 

2.3.1 Utlämnande av allmän handling 3 
2.3.2 Folkhälsa 3 
2.4 Personalenheten  3 

2.4.1 Personal- och lönärenden 3 
2.5 Ekonomienheten, upphandling och inköp 5 

2.5.1 Ekonomi 5 
2.5.2 Upphandling och inköp 6 

Kapitel 3 Sektor Barn och utbildning 9 
3.1 Övergripande sektor Barn och utbildning 9 
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Kapitel 1.   Allmänna sektorövergripande ärenden 

 
1.1.1 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 

 

  

1.1.2 Avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror 

 

 Kommunchef 

1.1.3 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 

 

 Kommunchef 

1.1.4 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens 

talan inför domstol och andra myndigheter samt vid 

förrättningar av skilda slag 

 

 Kommunchef 

 

1.1.5 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

Förvaltningslagen,  FvL 
         

1.1.6 Avvisande av ombud/fullmakt 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 9 §) 
(Finns även i sektor Stöd) 

 

9 § FvL Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

1.1.7 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 24 § 1 st) 
(Finns även i sektor Omsorg) 

 

24 § 1 st FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.1.8 Beslut huruvida omprövning skall ske 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(Finns även i sektor Omsorg) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

1.1.9 Omprövning av beslut i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattas av delegat 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(Finns även i sektor Omsorg) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Kommunallagen (KL) 
 

1.1.10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras 

och inte kan vänta till nästa sammanträde 
 
 
 
 
 
 

a) Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste 

avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde, 

som avser myndighetsutskottets 

handläggningsområden i individärenden inom IFO, 

LSS, psykiatri, asyl/integrationsärenden, 

elevärenden inom skola/förskola samt 

alkoholtillståndsärenden. 

(notering: 6 kap § 36 KL:   
”En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som 

nämnden utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 

KL 6 kap 36 § Kommunstyrelsens 

ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 

 
a) 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 
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är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde”. 
Alternativet är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara 
viktigt med snabba beslut. Den har emellertid getts restriktivt 
innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
nämnden utsett som kan få i uppdrag att besluta på nämndens 
vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
nämndens vägnar klargörs att besluten med denna § kan 
överklagas) 

 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

 

 

1.1.11 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och 

föreningsstämmor 

 

 

  

 Kommunstyrelsens 

ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
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Kapitel 2 Kommunledningskontor 
 

2.1    Övergripande kommunledningskontoret 
 

2.1.1 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom 

kommunledningskontorets verksamheter 

 
(Finns även i sektorerna Barn och utbildning, Vård och omsorg, 
Stöd och Samhällsbyggnad med annan delegat) 

 

 Kommunchef 

2.1.2 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer inom 

kommunledningskontorets verksamheter  

 
(Finns även i sektorerna Barn och utbildning, Omsorg, 
Samhällsbyggnad samt MAS kapitel med annan delegat) 

 

 
 

Kommunchef 

2.2  Näringsliv   
2.2.1 
 

Besluta om bidrag till föreningar och organisationer i 

ärenden inom den sociala ekonomin omfattande 

högst 1 basbelopp 
 

 Näringslivs-

utvecklare 

2.2.2 Besluta i ärenden om medfinansiering av 

tillväxtfrämjande projekt inom kommunens mål och 

riktlinjer till ett högsta belopp av 2 basbelopp 

 

 

        

Näringslivs- 

utvecklare 

2.3  Administrativa enheten 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 
2.3.1 

 

 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild inom kommunstyrelsens 

förvaltning.  
 
(gäller ej sektorerna Barn och utbildning, Stöd, Vård och omsorg 
Omsorg och Samhällsbyggnad som har likvärdig delegation med 
annan delegat) 
(notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har 

handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 

 

TF 2 kap 14 §,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 §, 

KL 7:12  

Kommunsekreterare 
/Administrativ chef  
esättare: 
1. Kommunens registrator 
2. kommunchef 
 
 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 

2.3.2   Folkhälsa  
2.3.2.1 
 

Besluta om bidrag till föreningar och organisationer i 

folkhälsoärenden omfattande högst 1 basbelopp 

 

 Folkhälso-

samordnare 

Folkhälsostrateg 
(titelbyte) 
 

2.4    Personalenheten (personal och löneärenden) 
2.4.1 På kommunens vägnar med bindande verkan för 

kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 

reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 

som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 

 

 Personalchef 
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2.4.2 
 
 
 
 
 
 

Beslut om deltidsarbete med oförändrad 

pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt 

pensionsförstärkning vid förtida uttag av 

tjänstepension enligt regler för pension avseende;  

 

a) kommunchef  

 

b) sektorchef 

 

 

 

c) övriga anställda 

 

  

 

 

 

 

a) personalutskottet 

 

b)Kommunchef  
efter samråd med 
personalutskottet 

 

c)Personalchef 

2.4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om tillsvidareanställning och lön avseende; 

 

a) kommunchef 

 

b) sektorchef / socialchef 

 

c) avdelningschef sektor Omsorg (ny nivå) 

 

 

 

d) enhetschef sektor Omsorg  
(separerat sektorerna pga ändrad chefsnivå) 

 

e) enhetschef/rektor eller motsvarande chef inom 

respektive sektor (ej sektor Omsorg) 

 

f) övrig personal i respektive enhet/sektor 

 

 

Regler för 

lönesättning 

 

 

 

 

 

a) personalutskottet 

 

b) Kommunchef 

 

c) Sektorchef 

Omsorg 

Socialchef  

 

d) Avdelningschef 

 

e) Sektorchef 

 

 

f) närmaste chef; 

Enhetschef/Rektor/ 

Avdelningschef 

eller motsvarande 

chef 

 
2.4.4 
 
 
 

Beslut om avgångsvederlag 

 

a) kommunchef 

 

b) sektorchefer / socialchef  

 

 

c) övriga anställda 

  

 

a) personalutskottet 

 

b) Kommunchef efter 

samråd med 
personalutskottet 
 

c) Personalchef 

 
2.4.5 Omplacering utanför ramen för anställningsavtal om 

oenighet finns mellan chefer 

 

 Personalchef 

2.4.9 
 
 
 
 

Förändring av tjänstemannaorganisation    

 

a) Besluta om förändring av kommunstyrelsens 

övergripande förvaltningsorganisation 

 

b) Besluta om förändring av sektors 

arbetsorganisation inom respektive ansvarsområde  

 

c) Besluta om förändring i arbetsorganisation 

inom sektor Omsorgs tre avdelningar:  

Individ- och familjeomsorg, Stöd samt Vård 

och äldreomsorg, inom respektive avdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 

 

 

a) Kommunchef 

 

 

b) Sektorchef  

socialchef  

 

c) Avdelningchef 
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2.5    Ekonomi, upphandling och inköp 
2.5.1   Ekonomi 

2.5.1.1 Försäljning av inventarier för; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) över 1 prisbasbelopp 

 

 

  

 

a) Enhetschef/Rektor 

 

b) Kommunchef 
ersättare: Sektorchef 

 

2.5.1.2 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 

ersättningskrav till högsta belopp av; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) över 1 prisbasbelopp 

 

c) 20 prisbasbelopp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/Rektor 

 

b) Sektorchef  

 Socialchef (Stöd) 

 

c) Kommunchef 

2.5.1.3 Fördelning av fondmedel enligt 

donationsbestämmelser  
 

 

 Sektorchef  

Socialchef (Stöd) 

 

2.5.1.4 Beslutsattestant för kommunstyrelsens verksamhet 

inom; 

 

a) kommunledningskontoret, sektorchefer:  

    socialchef (Stöd) 

 

b) i respektive sektor: Barn och utbildning, Stöd, 

Vård och omsorg Omsorg samt Samhällsbyggnad  
 
Notering: Sektorchef ges rätt att utse ersättare för sig själv samt 
beslutsattestanter och ersättare för styrelsens verksamheter. 
Förteckning över dessa skall hållas aktuell och skall vid 
förändringar anmälas till styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

a) Kommunchef 

 

 

b) Sektorchef  

Socialchef (Stöd) 
ersättare: Kommunchef 
 
 

2.5.1.5 Utse personer att utfärda anvisningar på 

kommunens bank- och postgirokonto samt personer 

med rätt att underteckna handlingar 

 

 Kommunchef 

2.5.1.6 Utse personer att utfärda anvisningar på av 

kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 

samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 

konton 

 

 Kommunchef 

2.5.1.7 Besluta om skuldsanering enligt 

skuldsaneringslagen 

 

 Ekonomichef 

2.5.1.8 Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 

till kommunen till ett högsta belopp av; 

 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar 

 

b) 5 prisbasbelopp 

 

  

 

 

a) Handläggare 

 

b) Ekonomichef 

2.5.1.9 Avskrivning av fordran mot kund inom 

kommunstyrelsens verksamhetsområde till ett 

högsta belopp av; 
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a) ¼ prisbasbelopp 

 

b) över ¼ prisbasbelopp 

a) Handläggare  

 

b) Ekonomichef 

 
  2.5.1.10 Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 

anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 

principer för upplåning 

 

 Ekonomichef 

  2.5.1.11 Besluta om kortfristig upplåning enligt av 

kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 

 

 

 Ekonomichef 

  2.5.1.12 Besluta om konvertering av lån samt besluta om 

förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 

 

 Ekonomichef 

2.5.1.13 Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 

förfogande till ett högsta belopp av 500 000 kr 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

2.5.1.14 Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 

 

a) Upp till 500 000 kr 

 

b) 500 000 kr – 2 000 000 kr  

 

 

  

 

a) Kommunchef 

 

b) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  2.5.1.15 
 

Omfördela investeringsanslag inom 

kommunstyrelsens driftsbudget mellan sektorerna 

upp till 1 000 000 kr 

 

 Kommunchef 

  2.5.1.16 Omfördelning av medel mellan olika områden inom 

respektive sektor under pågående budgetår 
 

(notering: Får inte påverka styrelsens mål) 

 

  Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
 

  2.5.1.17 Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 

belopp av; 

 

a) högst 2 prisbasbelopp 

 

b) över 2 prisbasbelopp 

 

  

 

 

a) Enhetschef/Rektor 

 

b) Ekonomichef 

  2.5.1.18 Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 

eller annan avgift till ett belopp av; 

 

a) högst 1 prisbasbelopp 

 

b) över 1 prisbasbelopp  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Handläggare  

 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 

 

 

 

2.5.2   Upphandling och inköp 
2.5.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut om att genomföra upphandling internt eller 

delta i externt samordnad upphandling: 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef 
ersättare i Sektor 
omsorg: Avdelningschef 
Socialchef (Stöd) 
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c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

 

 

 

 

 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
ersättare: kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 
2.5.2.2 
 

Beslut att avbryta pågående upphandling  Kommunens 

upphandlare 
ersättare: Ekonomichef 

 
2.5.2.3 
 
 

Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 

upphandling tillsammans med upphandlare 

 

 

 

 

 

 

Enhetschef/rektor, 

Avdelningschef 

Sektorchef, 

Socialchef (Stöd) 

kommunchef 
ersättare: Registrator 

 
2.5.2.4 
 

Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef  
ersättare i Sektor 
omsorg: Avdelningschef 
/socialchef (Stöd) 
 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
ersättare: kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 
2.5.2.5 
 

Teckna och förlänga kommunövergripande ramavtal 

för upphandling och inköp av varor och tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 

 
2.5.2.6 

 
Teckna och förlänga kommunövergripande 

rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 

tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 

 
2.5.2.7 
 

Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 

varor och tjänster 

 Ekonomichef 
ersättare: 
Kommunchef 

 
2.5.2.8 
 

Teckna avtal som inte avses ovan; 

 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef 
ersättare i Sektor 
omsorg: Avdelningschef 
Socialchef (stöd) 

 

b) Sektorchef 

Socialchef (Stöd) 
ersättare: kommunchef 

 

c) Kommunchef 

 
2.5.2.9 Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 

natur    

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 
  2.5.2.10 

 
Godkänna externa utförare enligt lag om valfrihet 8 kap 1 § LOV Kommunchef  

 
2.5.2.11 
 

Besluta att avslå ansökan om externa utförare 

enligt lag om valfrihet 

8 kap 1 §  

LOV 

Kommunchef 
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  2.5.2.12 
 

Teckna avtal med externa utförare enligt lag om 

valfrihet 

 

8 kap 3 § LOV Kommunchef  
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Kapitel 3.  Sektor Barn- och utbildning 

 
3.1    Övergripande sektor Barn och utbildning 

 
3.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom sektor Barn och 

utbildning 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
(finns även i sektor Stöd, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
och Kommunledningskontoret) 

 

TF 2 kap 14 §,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 §, 

KL 7:12  

Handläggare efter 

samråd med 
enhetschef/Rektor 
Ersättare: Sektorchef BoU 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 
 
 

3.1.2 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom sektor Barn 

och utbildning 

 
(finns även i sektor Omsorg Stöd, Vård och omsorg, 
Samhällsbyggnad och Kommunledningskontoret) 

 

 Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.1.3 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer;  

 

a) inom sektor Barn och utbildning 

 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Stöd, Vård och 
omsorg, Omsorg och samhällsbyggnads kapitel) 

 

 

 

 

 

a) Sektorchef Barn 

och utbildning 

 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

Skollagen, SL 

 
3.1.4 Avstängning i de frivilliga skolformerna 

 

a) Omedelbar avstängning i de frivilliga 

skolformerna till dess huvudmannen prövat saken. 
(notering: Beslutanderätten får inte överlåtas till någon annan)  
 

b) Prövning av åtgärder och beslut om 

avstängningstid 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

5 kap 17-20 

§§ SL 

 

 

a) Rektor 

 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.1.5 Årlig plan mot kränkande behandling inom 

respektive verksamhet 

 

6 kap 8 § SL Förskolechef, 

Rektor 

3.1.6 Utredning och vidtagande av åtgärder vid anmälan 

om kränkande behandling inom respektive 

verksamhet 

 

a) Redovisning av dokumentation och åtgärder 

gällande anmälan om kränkande behandling 
 
(notering: En förskolechef eller rektor som får kännedom om att 
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen) 

6 kap 10 § SL Förskolechef, 

Rektor 

 

 

a)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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3.1.8 Besluta om läsårstider för förskola, grundskola, 

särskola och gymnasieskola 

 

 Sektorchef Barn och 

utbildning 

Lex Maria 

 
3.1.7 

 
Utreda och rapportera anmälan av vårdskador inom 

skolhälsovården 

Lex Maria 

 

Skolsköterska 
en namngiven sköterska 
utsedd genom förordnande  

 

3.2     Skolplikt och rätt till utbildning 
Skollagen, SL 

 
3.2.1 Mottagande i grundsärskolan samt beslut om att ett 

barn inte längre ska vara elev i grundsärskolan 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 5 § SL Mottagningsansvarig 

rektor 

3.2.2 Mottagande i grundskolan eller i grundsärskolan på 

försök 

 

7 kap 8 § SL Rektor för 

grundsärskolan 

3.2.3 Utbildning i grundskolan eller i grundsärskolan för 

integrerade elever 

 

7 kap 9 § SL Rektor 

3.2.4 Beslut om uppskjuten skolplikt 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 10 § SL Rektor 

3.2.5 Beslut om förlängd skolplikt 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 13 § SL Rektor 

3.2.6 Beslut om tidigare upphörande av skolplikten 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 

 

7 kap 14 § SL Rektor 

3.2.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången 7 kap 15, 16 

§§ SL 

 

Rektor 

3.2.8 Beslut om föreläggande vid vite mot elevs 

vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter att se 

eleven fullgör sin skolgång 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

 

7 kap 23 § SL Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.2.9 Beslut om medgivande för elev att fullfölja 

skolplikten på annat sätt än det som anges i 

skollagen samt återkallelse av sådant medgivande 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

 

24 kap 25 § 

SL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.3     Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg) 
3.3.1 Beslut om plats i förskola/fritidshem 

 

a) Beslut om placering vid annan 

förskoleenhet/fritidshemsenhet än den som 

vårdnadshavare önskar 

 

8 kap 5-6 §§, 

14 kap 5 §, 8 

kap 15 § SL 

Barnomsorgs-

sekreterare 

 

a)Barnomsorgs-

sekreterare 
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3.3.2 Beslut om plats i förskola/fritidshem på grund av 

barnets behov av särskilt stöd  

 

8 kap 7 §, 14 

kap 6 § SL 

Rektor/ 

Förskolechef 

3.3.3 Beslut om förskola/fritidshem i annan kommun, 

enskild eller kommunal verksamhet 

 

14 kap 14-15 

§§ SL 

Barnomsorgs-

sekreterare 

3.3.4 Beslut om mottagande av barn från annan kommun 

 

a) Plats i förskola/fritidshem på grund av särskilda 

skäl med hänsyn till barnets förhållanden 

 

8 kap 13, 17 § 

SL 

14 kap 14 § 

SL 

Barnomsorgs-

sekreterare  
( 4.3.4 och a) 

 

3.3.5 Beslut om uppsägning på grund av obetalda avgifter  Sektorchef Barn och 

utbildning 

 

3.4     Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 
3.4.1 Beslut om placering vid skolenhet 

 

a) Beslut om placering vid annan skolenhet än den  

vårdnadshavare önskar 

 
(notering: Beslut enligt 9 kap 15 § andra stycket, 10 kap 30 § 
andra stycket, 11 kap 29 § andra stycket SL, får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd) 
 

9 kap 15 § SL 

10 kap 30 §, 

11 kap 29 §, 

19 kap 19 § 

SL 

Rektor 

 

a) Sektorchef Barn 

och utbildning 

3.4.2 Beslut om placering i annan kommun av särskilda 

skäl 

9 kap 13 §, 10 

kap 24 §, 11 

kap 24 § SL 

Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.4.3 Beslut om mottagande av elev från annan kommun 

samt yttrande till annan kommun om mottagande 

av elev 
 
(notering: Områdeschef barn- och utbildning ska upprätta avtal 
om ersättning med den andra kommunen)  
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

9 kap 13 §, 

10 kap 25, 27 

§§, 

11 kap 25 § 

SL 

Rektor 

3.4.4 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendet 
överklagandenämnd) 
 

10 kap 29 §, 

11 kap 28 § 

SL  

Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.4.5 Beslut om skolskjuts i hemkommunen 
 

(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

10 kap 32 § 

SL 

 

Skolskjuts-

handläggare 

3.4.6 Beslut om skolskjuts i annan kommun av särskilda 

skäl 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

10 kap 24, 25, 

33 §§ SL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

3.4.7 Beslut om skolskjuts i hemkommunen och i annan 

kommun (grundsärskolan) 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

11 kap 24, 25, 

31, 32 §§ SL 

Skolskjuts-

handläggare 

3.5     Gymnasieskola 
3.5.1 Beslut om intagning till utbildning 

 
(notering: Avser de utbildningar som bedrivs i Munkedal) 
 

15 kap 12 § 

SL 

Rektor 

3.5.2 Beslut om stöd till inackordering 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

15 kap 32 § 

SL 

Rektor 
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3.5.3 Beslut om att utbildningen på nationell nivå får 

fördelas på en längre eller kortare tid än tre år 

 

16 kap 15 § 

SL 

Rektor 

3.5.4 Beslut om avvikelser från nationellt programs 

innehåll 

 

16 kap 14 § 

SL 

Rektor 

3.5.5 Beslut om plan för introduktionsprogram 

 

17 kap 7 § SL Rektor 

3.5.6 Beslut om individuell studieplan för elev på 

introduktionsprogram 

 

17 kap 7 § SL Rektor 

3.5.7 Beslut om behörighet och mottagande till 

programinriktat individuellt val eller 

yrkesintroduktion 

 

17 kap 14 § 

SL 

Rektor 

3.6     Gymnasiesärskola 
3.6.1 Beslut om utbildningens längd i gymnasiesärskolan 

 

18 kap 5 § SL Rektor 

3.6.2 Beslut om placering av elev i gymnasiesärskola eller 

specialutformat program eller individuellt program 

 

18 kap 9 § SL Rektor 

3.6.3 Beslut om att elev inte skall gå i gymnasiesärskola 

om denna bedöms kunna gå i gymnasieskola 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

18 kap 8 § SL Rektor 

3.6.4 Beslut om skolskjuts 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 
 

19 kap 4 § SL Rektor 

3.6.5 Beslut om plan för specialutformat program 

 

19 kap 4 § SL Rektor 

3.7     Kommunal vuxenutbildning 
3.7.1 Beslut att utbildningen på en kurs ska upphöra för 

en elev 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

20 kap 9 § SL Rektor 

3.7.2 Beslut om antagning till grundläggande nivå 20 kap 13, 14 

§§ SL 

Rektor 

3.7.3 Beslut om antagning till gymnasial nivå 20 kap 22, 23 

§§ SL 

Rektor 

3.7.4 Beslut om avgifter inom komvux 

 

20 kap 7 § SL Rektor 

3.8     Särskild utbildning för vuxna 
3.8.1 Beslut om avgifter inom särvux 

 

21 kap 6 § SL Rektor 

3.8.2 Beslut om antagning till särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

21 kap 7 § SL Rektor 

3.8.3 Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom särvux 
 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 
 

21 kap 9 § SL Rektor 
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3.9     Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
3.9.1 Beslut om rätt att fullfölja utbildning inom SFI 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd) 
 

22 kap 16, 17 

§§ SL 

Rektor 

3.10   Fristående verksamhet 
3.10.1 
 
 

Beslut om tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn 

och elever i fristående verksamhet 

 
(notering: Beslutet får överklagas hos Förvaltningsrätten) 

8 kap 21,23 

§§ SL  

9 kap 19, 21 

§§ SL 

10 kap 37, 39 

§§ SL 

11 kap 36, 37 

§§ SL 

14 kap 15, 17 

§§ SL 

25 kap 13 § 

SL 

14 kap 8 § SF 

 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

3.10.2 
 
 

Tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och 

annan pedagogisk omsorg  

 

26 kap 4 § SL Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.10.3 
 

Tillsyn i friskolors verksamhet enligt kommunens 

regler som får bidrag från kommunen 

 

10 kap 41 § 

SL 

Sektorchef Barn och 

utbildning 

3.11  Kultur och fritid inklusive bibliotek 
3.11.1   Kultur  

3.11.1.1 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 

markägare inom kulturverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp 

 

 Kulturutvecklare 

3.11.1.2 
 
 

Beslut om bidrag till studieförbunden enligt 

fastställda bidragsregler 
 
(Notering: Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-07 § 152 att 
följa VG Bildningsförbunds rekommendationer om fördelning av 
bidrag. Rekommendationerna bygger i stor utsträckning på den 
statliga fördelningsmodellen. Detta gäller från 2013-01-01) 

 

 Kulturutvecklare 

 

 

3.11.2   Fritid   
3.11.2.1 Besluta om förskott på bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt till övriga föreningar 

 

 

 Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.2.2 Besluta om bidrag till ungdoms- och 

idrottsföreningar samt övriga föreningar  

enligt fastställda bidragsregler 

 

 Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.2.3 Besluta om avtal med föreningar, organisationer och 

markägare inom fritidsverksamheten omfattande 

högst 2 basbelopp 

 

 Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.2.5 Besluta i lönebidragsärenden om bidrag till 

föreningar och organisationer 

 

 

 

Fritids- och 

turismansvarig 

 

Lotterilagen 
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3.11.2.4 Tillståndsgivning inom lotterilagen, exklusive 

yttrande enligt Lotterilagen 44 §  

 

Lotterilagen 

1994:1000 

Fritids- och 

turismansvarig 

3.11.3   Bibliotek  
Bibliotekslagen, BL 

 
3.11.3.1 Beslut om avstängning från bibliotekslån när 

skuldbeloppet överstiger 250 kronor 

 

BL § 3 1:e bibliotekarie 
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Kapitel 4.  Sektor Samhällsbyggnad 
 

4.1    Övergripande sektor Samhällsbyggnad 
 

Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

 
6.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom Samhällsbyggnad  

 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även i Kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning, Stöd, Vård och omsorg Omsorg) 

 

TF 2 kap 14 §,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ och 

10 kap 14 §, 

KL 7:12  

 

 

 

 

 

 

 

Handläggare efter 

samråd med Enhetschef 
Ersättare: Sektorchef 
 
 
 
(Rutiner finns i 
författningssamlingen) 

 
 

6.1.2 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut, inom sektor för 

samhällsbyggnad 

 
(finns i kommunledningskontoret, sektorer Barn och utbildning, 
Stöd, Vård och omsorg Omsorg)   

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

6.1.3 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer, inom 

sektor för samhällsbyggnad 

 
(finns i kommunledningskontoret, sektorer, Barn och utbildning, 
Stöd, Vård och omsorg Omsorg samt MAS kapitel)  

 

 

 

Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

4.2   Fastighet 
6.2.1 Teckna hyresavtal och uppsägning av extern 

verksamhetslokal för alla kommunala verksamheter 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

6.2.2 Besluta om extern uthyrning av kommunens 

fastigheter på marknadsmässiga villkor omfattande: 

 

a) högst 10 prisbasbelopp/år 

 

b) över 10 prisbasbelopp/år 

 

  

a) Enhetschef 

fastighet 

 

b) Sektorchef 

6.2.3 Uthyrning av lokaler av principiell natur  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

6.3     Gata / mark 
NY 
/MT 

Företräda kommunstyrelsen vid förrättningar 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

 
6.3.1 Besluta om bostadsanpassningsbidrag  Enhetschef  

Gata/mark 
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6.3.2 Besluta om undantag från bestämmelser för 

försäljning vid särskilda skäl än vad som anges i 

torghandelsföreskrifterna 

 

 Enhetschef  

Gata/mark 

6.3.3 Besluta att ge förvaltningen i uppdrag att sälja 

fastigheter 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

6.3.4 Besluta om köp av och försäljning av fastighet eller 

del av fastighet: 

 

a) högst 10 prisbasbelopp 

 

b) högst 15 prisbasbelopp 

 

            

 

a) Enhetschef 

Gata/mark 

 

b) Sektorchef 

NY 
/MT  

Ansöka om fastighetsbildning eller annan 

lantmäteriförrättning 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.5 Besluta om försäljning av detaljplanelagd bostads- 

och industrimark 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.6 Avge yttrande på kommunens vägnar i dess 

egenskap av fastighetsägare och granne i samband 

med bygglov 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.7 Besluta om upplåtelse (arrende, nyttjande) av 

kommunens fastigheter på marknadsmässiga villkor 

omfattande: 

 

a) högst 2 prisbasbelopp/år och längst 5 år 

 

 

b) över 2 prisbasbelopp/år och längs 10 år 

 

  

 

 

 

a) Enhetschef 

Gata/mark 

 

b) Sektorchef 

6.3.8 Utarrendering av mark över 5 år eller av principiell 

betydelse (inklusive jaktarrende) 

 

 Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

6.3.9 Belasta kommunens fastigheter med servitut, 

ledningsrätt eller nyttjanderätt 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.10 Godkänna servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt eller 

dylikt i annan tillhörig fastighet 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.11 Besluta i väghållarfrågor  Enhetschef 

Gata/mark 

 
6.3.12 Besluta om gatubelysning  Enhetschef 

Gata/mark 

 
6.3.13 Godkänna avtal med vägföreningar avseende avtal 

om drift och underhåll av gatubelysning, grönytor 

etc. 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.14 Avge yttrande om tillfällig upplåtelse av offentlig 

platsmark 

 

 Enhetschef 

Gata/mark 

6.3.15 Avge yttrande över framställningar om uppsättande 

av skyltar och ställningar mm på offentlig platsmark 

enligt ordningslagen 

 Enhetschef 

Gata/mark 
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6.3.16 Besluta om förändringar av gränserna för 

tättbebyggda områden enligt lokala trafikföreskrifter  

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

6.3.17 Besluta om tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter 

och dispenser enligt trafikförordningen 

 

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad 

6.3.18 

 
 

Besluta om lokala trafikföreskrifter 
-huvudled 
-väjningsplikt 
-stopplikt 
-förbud mot trafik med fordon 
-tillåten körriktning 
-förbud mot omkörning 
-parkeringsförbud 
-tid för parkering 
-begränsning av tungt, brett och långt fordon 
-hastighetsbegränsning 

 

 Sektorchef 

Samhällsbyggnad  

6.3.19 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

 

 Handläggare  
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Kapitel 5.  Sektor Omsorg  

(Omfattar IFO, Stöd och Vård-och äldreomsorg) 

 

5.1    Övergripande sektor Omsorg 

 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

 
4.1.1  
 

 
 
 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom sektor Omsorg 
 
(Rutiner finns i författningssamlingen) 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även i Kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning samt Samhällsbyggnad) 

 

TF 2 kap 14 

§,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ 

och 10 kap 

14 §, 

KL 7:12  

Handläggare efter 

samråd med 
enhetschef/avdelningschef 
Ersättare: Socialchef 
Sektorchef Omsorg 
 
 
 

4.1.2 
 
 
 
 

Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom sektor Stöd 

  
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Barn- och 
utbildning, samt Samhällsbyggnad) 
  

 Socialchef 

 

4.1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer; 

 

a) inom sektor Stöd Omsorg     

 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 
 
(finns även i sektorer Barn och utbildning, Samhällsbyggnad och 
Kommunledningskontorets kapitel) 
 

 

  

 

 

a) Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Förvaltningslagen,  FvL 
 

4.1.4 Avvisande av ombud/fullmakt 
 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 9 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

9 § FvL Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.1.5 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 24 § 1 st) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

24 § 1 st 

FvL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

4.1.6 Beslut huruvida omprövning skall ske 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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4.1.7 Omprövning av beslut i ärenden där 

ursprungsbeslutet fattas av delegat 

 
(notering: Läs anvisningar i Förvaltningslagen 27 §) 
(finns även i avsnittet allmänna övergripande ärenden) 

 

27 § FvL Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

Socialtjänstlagen, SoL 
 

4.1.8 

 
Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO, länsstyrelsen i resp. län JO 
och JK. I första hand bör nämnden/styrelsen avge yttrande på 
grund av ärendets principiella betydelse) 
 

13 kap 1 

och 2 §§ 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

5.2    Individ- och familjeomsorg  
5.2.1   Individ- och familjeomsorg  

(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 

4.2.1 Upplysningar i vapenärenden 
 
(notering: Uppgifter får endast lämnas ut om den enskilde har 
samtyckt till det. (JO 1983/84 s 188 f.) 

 

 Socialsekreterare 
 

4.2.2 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän 
 

(notering: Vid yttrande över ansökan om intagande i hemvärnet 
ska endast uppgift inhämtas från socialtjänsten, om den sökande 
förekommer i socialtjänstens register eller inte) 

 

 Socialsekreterare 

Begravningslagen 
 

4.2.3 Beslut att ordna gravsättning 
 
(notering: Kommunen har rätt till ersättning för kostnaderna av 
dödsboet) 

 

5 kap. 2 § 
Begravnings-
lagen 

Handläggare IFO 
 

Brottsbalken,  BrB 
 

4.2.4 

 
Yttrande till allmän domstol när den som begått 

brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

 

31 kap. 2 § 

1 st.BrB 

Socialsekreterare 

Föräldrabalken,  FB 
 

4.2.5 Godkännande av faderskapsbekräftelse, inom 

respektive ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens allmänna råd 1988:6 Att fastställa 
faderskap. Utredning skall anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara far enl  
1 kap. 2 § FB) 

 

1 kap. 4 § 1 

st. FB 

Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 
 

4.2.6 Beslut om att inleda utredning om fastställande av 

faderskap när dom eller bekräftelse finns och 

faderskapet kan ifrågasättas 

 

2 kap. 1 § 

FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 

4.2.7 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 

 

2 kap. 1 § 

FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 

 
4.2.8 Beslut om att inleda utredning om någon annan 

man än den som är gift med barnets moder kan 

vara far till barnet 
 
(notering: Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned en 
påbörjad utredning ligger på nämnden) 

2 kap. 9 § 1 

st. FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 
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4.2.9 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 

inom respektive ansvarsområde 

3 kap. 5 § 2 

st. och 6 § 

2 st. FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare, 

Handläggare IFO 

 
4.2.10 Godkännande av föräldrars avtal om vårdnad, 

boende och umgänge 

6 kap §§ 6, 

14a och 

15a FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

 
4.2.11 Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads- 

och umgängesmål 

6 kap. 19 § 

FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

 

 

 
4.2.12 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 

umgängesärenden 

 

6 kap. 19 § 

2 st. FB 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef 

4.2.13 Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut 

i tingsrätt 

6 kap. 20 § 

FB 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

 
4.2.14 Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år  

 

11 kap 16 § 

2 st. FB 

Socialsekreterare 

4.2.15 Besluta om åtgärd utan den ena vårdnadshavarens 

samtycke om det krävs för barnets bästa 

 

13 a FB Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Körkortsförordningen 
 

4.2.16 Yttrande i körkortsärende 

 

3 kap 8 § o 

5 kap 2 § 

Körkorts- 

Förordninge

n 

 

Socialsekreterare 

Lag om särskild personutredning i brottsmål m.m. 
 

4.2.17 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till åklagaren 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  

 

Socialsekreterare 

4.2.18 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till domstol 

6 § Lag 
(1991:204) 
om särskild 

person- 
utredning i 

brottsmål  
 

Socialsekreterare 

4.2.19 Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder 

till frivårdsmyndigheten 

6 § Lag 
(1991:204) 

om särskild 
person- 
utredning i 
brottsmål  
 

Socialsekreterare 
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Lag om allmänt barnbidrag 
 

4.2.20 Beslut om framställning till försäkringskassa om 

ändring av betalningsmottagare för allmänt 

barnbidrag 

4 § 3 st. 

Lag om 

allmänt 

barnbidrag 

 

Socialsekreterare/ 

familjerätts-

sekreterare 

Lag om god man för ensamkommande barn 

 
4.5.9 
Ej 
dele-
gation 

Beslut att väcka talan om/anmäla behov av 

särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 

föräldrabalken (FB) 

 
6 kap 8a § FB avser om vårdnadshavaren är varaktigt 
förhindrad att utöva vårdnaden.  
6 kap 9 § FB avser om vårdnadshavarna är avlidna 

 

Överförts från asylenheten Tanums kap. 

som förtydligande/MN 

 

10 § Lag om 

god man för 
ensam-
kommande 
barn 

Beslutet får enligt 10 
kap 5 § SoL inte 
delegeras till annan, 
utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till KS) 

Lagen om offentligt biträde 

Förordningen om offentligt biträde 
 

4.2.21 Anmälan om behov av offentligt biträde 1 3 § Lagen 
om offentligt 
biträde 

 

Socialsekreterare 

4.2.22 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde  

3 § Lagen 
om offentligt 
biträde 
7 § förord-

ningen om 
offentligt 
biträde 

 

Socialsekreterare 

Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL 
 

4.2.23 Yttrande till åklagarmyndigheten 

 

11 § 1 st. 

LUL 

 

Socialsekreterare 

4.2.24 Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av 

ev. utredning beträffande misstänkt under 15 år 

 

33 § jmf 

med 31 § 

LUL 

 

Socialsekreterare 

4.2.25 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 

 

37 § LUL Enhetschef IFO 

1:e 

socialsekreterare 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
 

4.2.26 Beslut om att inleda utredning om skäl för 

tvångsvård 

7 § LVM Socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.27 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

påbörjad utredning skall läggas ned alternativt 

övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

 

7 § LVM Enhetschef IFO 

1:e 

socialsekreterare 
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4.2.28 Beslut om vilken tjänsteman som skall vara 

kontaktman och svara för kontakterna med 

missbrukaren och olika vårdgivare 

8 § LVM Socialsekreterare 

4.2.29 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 

undersökningen 
 
(notering: Beslut om läkarundersökning skall fattas om sådan 
inte är uppenbart obehövlig) 

 

9 § LVM Socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 
 

4.2.30 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård 

enligt LVM 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § LVM Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.31 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

13 § LVM Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.32 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

missbrukare 
 

(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av 
beslutsfattaren. Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana 
situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. 
Sådana beslut dokumenteras i efterhand) 

13 § LVM Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

  4.2.33 

 
 
 

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 

13 § LVM skall upphöra 

18 b § LVM Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.34 Beslut om att begära polishandräckning för att föra 

en missbrukare till läkarundersökning 

45 § 1 LVM Enhetschef IFO, 

Avdelningschef, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.35 Beslut om att begära polishandräckning för 

inställelse vid vårdinstitution 

45 § 2 LVM Enhetschef IFO, 

Avdelningschef, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.36 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning 46 § LVM Socialsekreterare 
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Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga,  LVU       
 

4.2.37 Beslut om ansökan hos länsrätt om vård enligt LVU 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

4 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.38 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

6 § 1 st.  

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.39 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn 

och ungdom under 20 år 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

6 § 1 och 2 

st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.40 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 

 

8 § LVU Enhetschef IFO 

1:e 

socialsekreterare 

 
4.2.41 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 

§ LVU skall upphöra 

 

9 § 3 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.42 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § 1 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.43 Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge 

skall vistas under vårdtiden 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 

beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde)                         

11 § 1 och 

3 st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.44 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

11 § 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.45 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 

under vårdtiden 

11 § 2 och 

3 st. LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 
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(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.46 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 

den mån beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 

2 stycket LVU 
 
(notering: T.ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende) 

 

11 § 4 st. 

LVU 

Socialsekreterare 
 

4.2.47 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 

fortfarande behövs (var 6:e månad) 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

13 § 1 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.48 
 
 

Omprövning av om vård med stöd av  

3 § LVU skall upphöra/bestå     

 

a) när överenskommelse inte kan nås med föräldern  

    eller vårdnadshavaren 

 

b) när överenskommelse inte kan nås med föräldern  

    eller vårdnadshavare och i avvaktan på 

    utskottets beslut 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

13 § 2 st. 

LVU 

 

 

14 § 1 p. 

LVU 

 

14 § 1 p. 

LVU 

 

 

 

a)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

b) 1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

4.2.49 Besluta hur den unges umgänge med 

vårdnadshavare och föräldrar som har 

umgängesrätt reglerad genom dom, beslut av 

domstol eller avtal, skall utövas 

 

 

14 § 2:a st. 

1 p. LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.50 Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas 

för föräldern eller vårdnadshavaren 

 

a) i avvaktan på utskottets beslut 

 

14 § 2:a st 

2 p. LVU 

 

14 § 2 p. 

LVU 

 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.51 Övervägande om beslut om umgänge eller 

hemlighållande av vistelseort enligt 14§ 2 st. 1 och 

2 p fortfarande behövs (var tredje månad) 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje 
månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs)  
  

14 § 3 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

 

 

50



4.2.52 Beslut om att vården skall upphöra 

 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

21 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.53 Beslut om regelbunden kontakt med särskilt utsedd 

kontaktperson eller behandling i öppna former 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

22 § 1 st. 

och 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.54 Prövning av om beslut om förebyggande insats skall 

upphöra att gälla 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e 
månad skall pröva om insatsen fortfarande behövs) 

 

22 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.55 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. 

LVU skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

23 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.56 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Jfr. 25 § LVU) 

 

24 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.57 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande 

behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

26 § 1 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.58 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 

 

26 § 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.59 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman) 
 

27 § 1 st. 

LVU  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.60 

 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 

27 § 2 st. 

LVU 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.61 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 

§ LVU skall upphöra                      

30 § 2 st. 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.62 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 

andra vårdnadshavare efter beslut om 

flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när 

överenskommelse inte kan nås  

 

a) i avvaktan på utskottets beslut 

31 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

 

a) Enligt 

kommunstyrelsens 
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förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.63 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt 

plats för läkarundersökningen 

32 § 1 st. 

LVU 

1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 
4.2.64 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning  
  
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 

 

43 § 1. LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.65 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra läkarundersökning 
 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden bör i 
beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, i 
angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
OBS! Beslutanderätten kan inte delegeras till annan ledamot) 

43 § 1. LVU Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.2.66 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte tjänsteman) 
 

43 § 2. LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

4.2.67 Beslut att begära polishandräckning för att 

genomföra beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU, samt återkallande av 

polishandräckning 

 
(notering: Kompletterande beslutanderätt: Beslutanderätten får 
användas när nämndens beslut inte kan avvaktas. Nämnden 
bör i beslut ange vem som vid varje tidpunkt har att fatta beslut, 
i angiven ordning. Beslut skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde) 
 
Förordnande: Enligt 43 § 2 p LVU ska polismyndigheten lämna 
biträde bl.a. för att på begäran av socialnämnden, någon 
ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat, genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna lag, 
d.v.s. en handräckningsbegäran. JO har uttalat att ett 
förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska 
framgå vem som nämnden har bestämt att uppgiften ska 

43 § 2 p. 

LVU 

Kommunstyrelsens beslut 
2015-04-22 § 72 dnr KS 
2015-40 avser 
förordnande: 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande  
Karl-Anders Andersson 
ersättare:  
förste vice ordförande 
Maria Sundell, eller vid 
förfall av denne, andre 
vice ordförande Malin 
Östman 
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anförtros till. Beslutet skiljer sig således från delegation genom 
att det inte är tillräckligt att ange att behörigheten tillkommer en 
anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på 
hur ett förordnande ska vara utformat.  
Rätten att begära polishandräckning enligt LVU är alltså 
personlig. 
 
 

I tjänsteskrivelsen anges att förordnandet  

kräver särskilt beslut av kommunstyrelsen 

 

Detta avser sista *-satsen i förslag till 

beslut/MN 

Kommunstyrelsen 
2013-02-13 § 24 -
förordnande: 

Enhetschef IFO Åsa 
Thuresson,  
1:e socialsekreterare 
Clarie Engström, 

Avdelningschef Clarie 
Engström,  
1:e socialsekreterare 
Yvonne Karlsson,  
1:e socialsekreterare  
Åsa Vallros 

Socialsekreterare i 
socialjouren:  
Carina Gustavsson,  
Marika Axelsson,  
Håkan Hansson,  
Cecilia Dahlman Giannias 
och Eva Nilsson 

Lotterilagen 
 

4.2.68 Yttrande angående värdeautomatspel 44 § 

Lotterilagen 

Handläggare för 

alkoholtillstånd 

 

Namnlagen 
 

4.2.69 Yttrande enligt namnlagen 45 och 46 

§§ 

Namnlagen 

 

Socialsekreterare 

Passförordningen 
 

4.2.70 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass 

utan vårdnadshavares medgivande 

 

3 § 2 st. 

Passförord-

ningen 

 

Socialsekreterare 

Skadeståndslagen 
 

4.2.71 

 
 

Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal upp till ett basbelopp 

inom sektorchef Stöds avdelning IFO:s 

ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 

 
(finns även i avdelningar Stöd och Vård-och äldreomsorg)  

 

3 kap. 2 § 
Skadestånd- 

slag 
 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) SoL 
 

4.2.72 

 
 

Beslut om framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun inom avdelning IFO:s 

verksamhet  (tillägg) 

2 a kap 10 

§ SoL 

Socialchef 
Avdelningschef IFO 
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(notering: Avser även ärenden enligt LVU och LVM) 

Lag 
(2011:328) 
om ändring i 
socialtjänstlag
en  
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 
4.2.73 

 

 

Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun inom avdelning IFO:s verksamhet 
                          (tillägg) 
 
 
(finns även i Vård-och äldreomsorg 4.4.3) 

2 a kap 10 

§ SoL 

 
Lag 
(2011:328) 
om ändring i 
socialtjänstlag
en  

 

Socialchef 

Avdelningschef 

IFO 

  4.2.74 
 
    

Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 

kommun som är ansvarig 
 
(gäller även LSS 4.3.15, biståndsenheten 4.4.4) 

 

2 a kap 11 

§ SoL 

 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 
 

  4.2.75 
 
   
 

Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 

Förvaltningsrätten 
 
(gäller även LSS 4.3.16, biståndsenheten 4.4.5) 

 

16 kap 4 § 

SoL 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

 

4.2.76 Godkännande av familjehem          Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.77 
 

Bevilja ersättning till familjehem för inkomstbortfall 

 

 Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.78 Beslut om tillfällig vistelse i jourhem eller akuthem 

för barn och ungdom 
 
(notering: Inte varaktig vård, högst tre månader) 

 

4 kap 1 § 

SoL 

1:e 

socialsekreterare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

  4.2.79 Beslut om bistånd avseende inskrivning på 

familjeförskola 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

4.2.80 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i familjehem 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.81 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

vård (placering/omplacering) i hem för vård eller 

boende 

a) beräknad varaktighet högst 1 månad 

 

b) beräknad varaktighet mer än 1 månad 

  

a) Enhetschef IFO, 

Avdelningschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.82 Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård 

(placering/omplacering) i hem för vård eller boende 

eller i familjehem 
 

4 kap 1 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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(notering: Observera lagen om offentlig upphandling, men också 
kravet på individuell bedömning i biståndsärenden) 

 
4.2.83 Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i 

samband med placering, omplacering eller flyttning 

från familjehem eller för vård eller boende 

 

a) enligt riksnorm 

 

b) enligt kommunens riktlinjer 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

 

 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) Socialsekreterare 

4.2.84 Beslut om ersättning till privat hem (ej familjehem) 

för vård eller boende (arvode och 

omkostnadsersättning) 

 

 Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.85 Beslut om bistånd i form av kontaktperson/ -familj, 

inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

4.2.86 Beslut om bistånd i hemmet/familjebehandling 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Socialsekreterare 

4.2.87 Beslut om bistånd i form av jourlägenhet 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Socialsekreterare 

4.2.88 Beslut om bistånd i form av öppenvårdsinsatser för 

missbrukare 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

4.2.89 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 

kap 1 § SoL, inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

4.2.90 Beslut om upphörande av biståndsinsats enligt 4 

kap 2 § SoL trots att den enskilde önskar att 

insatsen fortsätter 

 

4 kap § 1 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.91 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver 

försörjningsstöd enligt 4 kap 3 § SoL; 

 

a) utöver riksnorm 10 % av basbeloppet 

 

b) utöver riksnorm 20 % av basbeloppet (ny) 

 

b c) utöver riksnorm 30 % av basbeloppet 

 

d) upp till ett basbelopp (ny) 

4 kap § 1 

och 4 kap 2 

§ SoL 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) 1:e socialsekr. 

 

b c) Enhetschef IFO  

Avdelningschef IFO 
 

d) Sektorchef 

Omsorg 

 
4.2.92 Beslut om ekonomiskt bistånd till 

begravningskostnader och utgifter i omedelbar 

anslutning till dödsfallet samt villkor om 

återbetalning, inom respektive ansvarsområde 

 

4 kap 2 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 

4.2.93 Beslut i ärenden om försörjningsstöd; 

 

a) enligt riksnorm, inom respektive ansvarsområde 

 

 

b) över riksnorm 

 

 

4 kap 3 § 

SoL 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Socialsekreterare, 

Handläggare IFO 
 

b) Enhetschef IFO, 

Avdelningschef IFO, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 
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c) med villkor om praktik eller kompetenshöjande 

    åtgärder  

 

d) vägrande av eller nedsättning av fortsatt  

    försörjningsstöd 
 
(notering: En individuell bedömning skall alltid göras i 
biståndsärenden. Beslut om villkor förutsätter en bedömning av 
sökandens hela sociala situation) 

 

 

 

4 kap 4 § 

SoL 

 

 

4 kap 5 § 

SoL 

 
 

c) Socialsekreterare 
 

 

d) Socialsekreterare 

4.2.94 Medgivande att underårig tas emot för 

stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som 

inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan 

vårdnadshavare 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. Ett 
beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är 
att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap. Utredning av 
familjehemmet skall alltid ske) 

 

6 kap 6 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.95 Övervägande om vård i annat hem än det egna 

fortfarande behövs 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman. 
Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att 
nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga 
om vård enligt socialtjänstlagen fortfarande behövs. Den är 
tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar som 
nämnden har lämnat medgivande till) 

 

6 kap 8 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.96 Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan 

kommun, inom respektive ansvarsområde 

      

6 kap 11 § 

SoL  

Enhetschef IFO, 
Avdelningschef IFO 

Enhetschef 

socialpsykiatri 

 
4.2.97 Beslut om ersättning till särskilt förordnad 

vårdnadshavare som tidigare varit 

familjehemsförälder 

 
(notering: Särskilt avtal bör ingås mellan nämnden/styrelsen och 
de nya vårdnadshavarna) 

 

6 kap 11 § 

SoL 

1:e socialsekreterare 

 4.2.98 Beslut om medgivande till internationell adoption 6 kap 6 och 

12 §§ SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.2.99 Prövning av samtycke till fortsatt 

adoptionsförfarande; 

 

a) vid samtycke 

 

b) ej samtycke 
 
(notering: Det förutsätts att nämnden/styrelsen eller den 
ansvarige tjänstemannen vid tvekan angående de rättsliga 
förutsättningarna för adoptionens genomförande konsulterar den 
förmedlande adoptionsorganisationen och Statens nämnd för 
internationella adoptioner) 

 

 

6 kap 14 § 

SoL 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

  4.2.100 
 
 
 
 

Besluta ta ut avgift/underhållsstöd av de föräldrar 

vars barn under 18 år är placerade i familjehem 

eller på HVB. Ersättningsnivån ska följa SKL:s 

anvisningar för beräkning 

8 kap 1 § 2 

st. SoL,  

6 kap 2 § 

SoF   

Socialsekreterare 
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a) beräkna underhållsbidragets storlek samt besluta 

om jämkning. 

 
(notering: Enligt beslut i KF 2015-11-26 § 91) 
 

 

a) Socialsekreterare 

  4.2.101 Beslut om ersättning för uppehälle (egen avgift) vid 

stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär när 

bistånd ges i form av plats i hem för vård eller 

boende eller i familjehem (vuxna) 
 
(notering: Enligt SKL:s rekommendation) 

 

8 kap 1 § 

SoL  

6 kap 1 § 

SoF   

Socialsekreterare 

 

  4.2.102 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § och 4 kap 2 § SoL 
 
(notering: Beslutet om ekonomisk hjälp skall innehålla uppgift 
om den eller de omständigheter som utgör grund för 
återbetalningsplikten (9 kap 2 §) 

 

9 kap 2 §  

1 st SoL 

Socialsekreterare 
 

  4.2.103 Beslut om att återkräva ekonomisk hjälp utöver 4 

kap 2 § SoL 

 

9 kap 2 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

  4.2.104 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 

kap 1 § och 4 kap 2 § som utgått obehörigen eller 

med för högt belopp 

 

9 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

 4.2.105 Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 8 

kap 1 §, 9 kap 1 § och 9 kap 2 § SoL 

 

9 kap 3 § 1 

st. SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

 4.2.106 Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om 

återkrav för ekonomisk hjälp enligt 9 kap 1 § SoL 
 
(notering: Kan delegeras till utskott men inte till tjänsteman)  

        

9 kap 3 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

 4.2.107 Beslut om att föra talan om ersättning hos 

förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 

kap 1 § SoL  

 

9 kap 3 § 1 

st. SoL 

Enhetschef IFO 

Avdelningschef IFO 

 4.2.108 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

kommunstyrelsens beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten samt angivande 

av yttrande i SoL-, LVU- och LVM- ärenden där 

ursprungsbeslutet fattats av delegat 
 
(notering: Beslutet avser inte myndighetsutövning mot enskilda i 
ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt)  
 

10 kap 1-2 

§§ SoL,  

3 kap 10 §  

6 kap 33 § 

och 34 § 3 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 4.2.109 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i SoL-, LVU- och 

LVM- ärenden när ursprungsbeslutet fattats av 

kommunstyrelse eller myndighetsutskott 
 
(notering: Brådska råder eller kommunstyrelse/ 
utskottssammanträde inte kan avvaktas) 

10 kap 1-2 

§§ SoL,            

6 kap. 36 § 

KL 

Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 
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vice ordförande Malin 

Östman 

 4.2.110 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 
 
(notering: Här stadgas att det är kommunstyrelsen 
(socialnämnden) eller utsett ombud som kan föra kommunens 
talan i ärenden socialtjänstens angelägenheter. 
Kommunstyrelsen kan delegera rätten till tjänsteman) 

 

10 kap 2 § 

SoL 

Socialchef 
Sektorchef Omsorg 

 

 4.2.111 Utseende av ombud att föra nämndens talan 

 

10 kap 2 § 

SoL 

 

Socialchef 
Sektorchef Omsorg 

 
 4.2.112 Beslut om att inleda utredning, inom respektive 

ansvarsområde 
 
(notering: Se Socialstyrelsens Allmänna råd, Handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten) 

 

11 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare, 

Socialsekreterare i 

socialjouren 

 4.2.113 Beslut om att inleda utredning oavsett den enskildes 

samtycke 

 

11 kap 1 §, 

11 kap 2 § 

SoL 

 

Socialsekreterare 

 4.2.114 Beslut om att utredning inte skall inledas eller att 

inledd utredning skall läggas ned 

11 kap 1 §  

och 11 kap 

4 § SoL 

1:e 

socialsekreterare, 

   Socialsekreterare i     

s socialjouren 
 4.2.115 Beslut om att utredning inte skall föranleda åtgärd 11 kap 1 § 

11 kap 4 § 

16 kap 1 § 

SoL 

 

1:e socialsekreterare 

 

 4.2.116 Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap 2 § 

SoL 

 

1:e socialsekreterare 

 4.2.117 Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister till 

statliga myndigheter i forskningssyfte 
(Gäller främst individärenden som omfattas av sekretess och 
mestadels inom socialtjänst. 12 kap 6 § SoL: ”Socialnämnden 

ska lämna ut personuppgifter osv”)  

 

12 kap 6 § 

SoL  
 

Socialchef 
Sektorchef Omsorg 

 

 4.2.118 Beslut om polisanmälan angående brott mot den 

egna verksamheten (ekonomiskt bistånd, avgifter 

m.m.)  

        
(notering: I brådskande ärenden arbetsledning) 

 

12 kap 10 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

 4.2.119 Beslut om polisanmälan angående misstanke om 

vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott 
 
(notering: Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. 
samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i två år. Såväl anmälan som uppgiftslämnande) 

 

12 kap 10 § 

SoL   

10 kap 21 

och 23 §§ 

OSL 

1:e socialsekreterare 

 4.2.120 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg IVO, länsstyrelsen i resp. län JO och JK. I första hand bör 
nämnden/styrelsen avge yttrande på grund av ärendets 
principiella betydelse) (finns även i avdelning Stöd och Vård-och 
äldreomsorg) 
 

13 kap 1 

och 2 §§ 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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 4.2.121 
 
 
(MAS  
del.nr 
2.6.4) 

 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

a)Beslut att inleda utredning samt avgöra om 

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS anmälda händelser 
skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg 
IVO) 
 
(finns även i MAS kapitel, avdelning Stöd (LSS/socialpsyk.) och 
Vård-och äldreomsorg) 
 

14 kap  

2-7 §§ SoL 

 

14 kap 6,7 

§§ SoL 

 

14 kap 7 § 

SoL 

 

 

 

a) Medicinskt   

ansvarig 

sjuksköterska (MAS) 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Socialtjänstförordningen (2001:937)  SoF 
 

 4.2.122 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare, inom respektive 

ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF  

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

 4.2.123 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av god man/förvaltare inte längre föreligger, 

inom respektive ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF  

Socialsekreterare, 

Biståndshandläggare 

 4.2.124 Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

förhållanden beträffande förvaltningen av 

underårigs egendom 
 
(notering: Avser all slags egendom) 

 

5 kap 3 § 

SoF  

Socialsekreterare 

 

 4.2.125 Framställan till domstol om behov av 

målsägandebiträde för underårig 

 

5 kap 2 § 

SoF  

Socialsekreterare 

Äktenskapsbalken,  Äktb 
 

 4.2.126 
 
 

Yttrande beträffande äktenskapslicens 15 kap. 1 § 

Äktb 

Socialsekreterare 

Ärvdabalken, ÄB 
 

 4.2.127 Avyttrande av dödsbo 

 

18 kap 2 § 

ÄB 

Handläggare IFO 

 4.2.128 Dödsboanmälan 
 
(notering: Tingsrätten skall underrättas om vem som är delegat) 

 

20 kap. 8 a 

§ ÄB 

Handläggare IFO 

 

4.2.1   Alkoholärenden och serveringstillstånd (IFO)  (samverkan Lysekil) 
Alkohollagen (SFS 2010:1622 ny alkohollag 2011-01-01) 

 

4.2.1.1 Serveringstillstånd till allmänheten eller förening, 

företag eller annat slutet sällskap för servering året 

runt eller årligen under viss tidsperiod 

(stadigvarande serveringstillstånd) 

 

8 kap 2 § Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.2.1.2 Ändrad serveringstid inom rekommenderad tid 

enligt kommunens riktlinjer 

 

8 kap 20 § Alkoholhandläggare 
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4.2.1.3 Särskilt medgivande för ombyggnad av 

serveringsställe som medför förändring av 

serveringslokalerna 

 

9 kap 11 § Alkoholhandläggare 

4.2.1.4 Godkänna ändringar i verksamhetens omfattning, 

av något annat som har betydelse för verksamheten 

eller av betydande förändringar av ägarförhållanden 

 

8 kap 10 § 

1st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.5 Serveringstillstånd till allmänheten eller i förening, 

företag eller annat slutet sällskap vid enstaka 

tidsperiod eller vid enstaka tillfälle eller i högst två 

månader, alternativt fram till nästkommande möte i 

myndighetsutskottet 

 

8 kap 2 §  

1 och 2 st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.6 Beslut med anledning av konkursbo om att få 

fortsätta rörelsen 

 

9 kap 12 §  

2 st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.7 Återkalla serveringstillstånd eller meddela 

tillståndshavaren erinran eller varning 

 

9 kap 18 §  

pkt 2 och 3 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.1.8 Akut återkallelse av tillfälliga alkoholtillstånd  9 kap 17 § 

och 9 kap 

18 § pkt 2 

och 3 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande,  
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 

 
4.2.1.9 Återkalla serveringstillstånd då tillstånd inte längre 

utnyttjas 

 

9 kap 18 §  

pkt 1 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.10 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 

alkoholtillstånd och anmäler försäljning av 

egenkryddad sprit för servering som snaps i den 

egna serveringsrörelsen för att meddela att 

villkoren för att sälja kryddad sprit inte är uppfyllda 

 

8 kap 3 §  

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.11 Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 

cateringverksamhet 

 

a) Rätt att bevilja stadigvarande tillstånd till 

cateringverksamhet som det senaste halvåret 

beviljats alkoholtillstånd i en annan kommun där de 

fortfarande är verksamma 

 

8 kap 4 § 

 

 

 

8 kap 4 § 

 

Alkoholhandläggare 

 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.12 Rätt att tillskriva den som innehar stadigvarande 

serveringstillstånd och anmäler att provsmakning av 

spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker ska äga rum i de lokaler där 

serveringstillståndet gäller, meddela att villkoren för 

provsmakning av dessa drycker inte är uppfyllda 

 

8 kap 6 §  

pkt 1 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.13 Rätt att bevilja ansökan om provsmakning av 

spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa drycker 

från partihandlare som enskilt eller gemensamt 

ansöker om tillfälligt tillstånd för provsmakning av 

dessa drycker 

 

8 kap 6 §  

pkt 2 

 

Alkoholhandläggare 
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4.2.1.14 Rätt att tillskriva den som tillverkar alkoholdrycker 

från råvaror som produceras på den egna gården 

och har stadigvarande alkoholtillstånd och anmäler 

provsmakning av dessa drycker, meddela att 

villkoren för provsmakning av dessa drycker inte är 

uppfyllda 

 

8 kap 7 §  

1 st 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.15 Rätt att bevilja ansökan från den som tillverkar 

alkoholdrycker från råvaror som produceras på den 

egna gården och saknar stadigvarande 

alkoholtillstånd rätt att erbjuda provsmakning på 

tillverkningsstället 

 

8 kap 7 §  

pkt 2 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.16 Rätt att bevilja ansökan för flera tillståndshavare att 

utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme 

8 kap 14 §  

pkt 2 

 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.17 Beslut att inte bevilja serveringstillstånd på grund 

av att sökanden inte lämnat in erforderliga 

ansökningshandlingar eller inte betalt 

ansökningsavgiften 

 

8 kap 10 §  

1 st 

Alkoholhandläggare 

4.2.1.18 Förbjuda detaljhandel eller servering av folköl klass 

II, eller meddela varning 

 

9 kap 19 § Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.2.1.19 Yttranden, överklagande och begäran om inhibition 

som fattas med stöd av alkohollagen 

 

10 kap 1 § Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

5.3  Stöd 
5.3.1    LSS /socialpsykiatri 

(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 

Socialtjänstlagen (2001:453) SoL 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 
 

4.3.1 

 
 

 
(MAS 
del.nr 
2.6.4) 

 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

 

a)Beslut att inleda utredning samt avgöra om  

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS anmälda händelser 
skall delges kommunstyrelsens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är IVO) 
(finns även i MAS kapitel och avdelning Vård-och äldreomsorg) 

 

Se 14 kap  

2-7 §§ SoL, 

24 a-f §§ 

LSS  

 

14 kap 6,7 

§§ SoL,  

24 f § LSS 

 

14 kap 7 § 

SoL,  

24 f § LSS 

 

 

 

 

a)Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) 

 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade , LSS 
 

4.3.2 Godkännande av familjehem  Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.3 Beslut om personkretstillhörighet 

 
(notering: Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt 
utan är en del av beslut om insats enligt 9 § LSS. Beslut om 
personkretstillhörighet kan följaktligen inte heller överklagas 
särskilt) 

1 och 7 §§ 

LSS 

Biståndshandläggare 
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4.3.4 Biträde av personlig assistent; 
 

a) till och med 20 timmar per vecka 

 

b) över 20 timmar per vecka 

 
(notering: Avser inte personer som fyllt 65 år) 

 

7 § och 9 § 

2. LSS 

 

 

a)Biståndshandläggare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.5 Bevilja ledsagarservice                      

 

a) till maximalt 20 timmar per månad 

 

b) över 20 timmar per månad 

 

7 § och 9 § 

3 p. LSS 

 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 
b) 1:e 

biståndshandläggare 

Enhetschef 

biståndsenheten 
 

4.3.6 Biträde av kontaktperson, inom respektive 

ansvarsområde 

 

7 § och 9 § 

4. LSS 

Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

4.3.7 Avlösarservice i hemmet, inom respektive 

ansvarsområde 

 

7 § och 9 § 

5. LSS 

Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

4.3.8 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet; 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns och i form av stödfamilj,   

    inom respektive ansvarsområde 

 

b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 

6. LSS 

 

 
a)Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.9 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 

det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 

under lov; 

 

a) inom kommunen 

 

b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 

7. LSS 

 

 

 

 
a) Biståndshandläggare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.10 Beslut om boende i bostad med särskild service för 

barn och ungdomar; 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns 

 

b) hos annan huvudman 

7 § och 9 § 

8 LSS 

 

 

 

a) Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
4.3.11 Beslut om boende i familjehem för barn och 

ungdomar; 

 

a) ej stadigvarande högst 3 månader 

 

b) stadigvarande 

7 § och 9 § 

8. LSS 

 

 

 

a)Biståndshandläggare 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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4.3.12 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild 

service etc; 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns 

 

b) hos annan huvudman 

 

 

 

7 § och 9 § 

10. LSS 

 

 

 

a)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.3.13 Beslut om upphörande av insats enligt LSS inom 

respektive ansvarsområde 

 

 Biståndshandläggare, 

Handläggare LSS 

4.3.14 Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och 

inte utbildar sig;  (notering: Personkrets 1 och 2) 

 

a) inom kommunen eller hos annan vårdgivare där  

    samverkansavtal finns 

 

b) hos annan huvudman 

 

7 § och 9 § 

10. LSS 

 

 

 

 

a)Biståndshandläggare 

 

 

b) Socialchef 

 
4.3.15 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 

kommun som är ansvarig 

 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg) 

 

9 § punkt 8 

och 9 LSS 

Socialchef 

4.3.16 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 9 § punkt 8 och 9 LSS 

till Förvaltningsrätten 

 
(finns även i avdelningar IFO och Vård-och äldreomsorg) 

 

27 § 1 p. 

LSS 

Socialchef 

 

4.3.17 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 

person än den som är berättigad till insatsen 

 

11 § LSS Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.18 Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

 
4.3.19 Anmälan till överförmyndare att person som 

omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man inom respektive 

ansvarsområde 

 

15 § 6.       

LSS 

Biståndshandläggare,           

Handläggare LSS 

4.3.20 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 

förvaltare eller god man inte längre behövs inom 

respektive ansvarsområde 

 

15 § 6.       

LSS 

Biståndshandläggare,           

Handläggare LSS 

4.3.21 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 

 

16 § 2 st. 

LSS 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.22 Beslut om att utreda behov för enskild på tillfälligt 

besök i kommunen och besluta om insatser enligt 

LSS 

 

16 § 3 st. 

LSS 

Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

Biståndsenheten 

4.3.23 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 

17 a LSS Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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a) beslut om köp av plats i annan kommun eller hos  

    annan vårdgivare där samverkansavtal finns 

 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 
 

 

a) Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 
Avdelningschef VoÄO 

4.3.24 Yttrande till tillsynsmyndighet 

 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) (finns även i avdelning IFO och Vård och äldreomsorg) 
 

25 § LSS Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.3.25 Avvisning av överklagan som inkommit för sent 

avseende LSS 

 

 Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Kommunallagen, KL 
 

4.3.26 Överklagande och yrkande om inhibition när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat 

kommunstyrelsens beslut och detta beslut 

ursprungligen fattats av delegaten samt avgivande 

av yttrande i LSS-ärenden 

 

27 § LSS     

6 kap 33 § 

och 34 § 3. 

KL 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

 

 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

LSS-förordningen (1993:1090), 

Socialtjänstförordningen (2001:937), SoF 
 

4.3.27 Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 

18 år och får omvårdnad i ett annat hem än det 

egna 
 
(notering: Beslutet är inte överklagbart) 

 

20 § LSS,     

5 § LSS-

förordninge

n, 6 kap 2 § 

SoF 

Enhetschef 

LSS/socialpsykiatri 
 

4.3.28 Anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS 
 
(notering: Dessa ärenden bör inte delegeras till tjänsteman) 

 LSS- 

förordninge

n (1996:17)  

 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

Lagen om assistansersättning,  LASS 
 

4.3.29 Beslut om att anmäla behov av ersättning för 

personlig assistent till försäkringskassa 
 
(notering: Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt om 
personlig assistent enl. LSS, inte enligt SoL) 

 

5 § 2 st. 

LASS 
Socialförsäk-
ringsbalken 
(SFB) 

Biståndshandläggare 

Skadeståndslagen 
 

4.3.30 Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal upp till ett basbelopp 

inom sektor avdelning Stöds ansvarsområde 

 
3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun ska ersätta; 
1. Personskada sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  
2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 

 
(finns även i avdelning IFO och Vård-och äldreomsorg)  
 

3 kap. 2 § 
Skadestånds-
lag 
 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 
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5.4  Vård- och äldreomsorg 

5.4.1   Äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, rehab 
(se även kapitel 5.1 Övergripande sektor omsorg) 

Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

Kommunallagen, KL 

 
5.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild, inom sektor vård och 

omsorg 
 
 (notering: Beslut om att lämna ut handling fattas av den som 
har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta. För vägledning 
i olika situationer hänvisas till Socialstyrelsens allmänna råd, 
Sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
 
(finns även inom kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning, Stöd och Samhällsbyggnad)  
 

Tas bort här – ligger i kapitel ”Övergripande 

sektor Omsorg” 

 

TF 2 kap 14 

§,  

OSL 6 kap 2 

och 3 §§ 

och 10 kap 

14 §, 

KL 7:12  

Handläggare efter 

samråd med enhetschef 
Ersättare: Sektorchef 
 
 
 

 

5.2 Avge yttrande med anledning av besvär 

(överklagan) över delegats beslut inom sektor 

avdelning Vård-och äldreomsorg 

  
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Barn och 
utbildning och Samhällsbyggnad) samt avd. IFO och Stöd 

 

 Sektorchef Vård 

och omsorg 

Sektorchef Omsorg 

5.3 

 
Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar 

med undantag för kommunens mål och 

riktlinjer;  

 

a) inom sektor Vård och omsorgs 

verksamheter 

 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 
(finns även i kommunledningskontoret, sektorer Stöd, 
Barn och utbildning, samhällsbyggnads kapitel samt 
enheter IFO, Stöd?) 

 

Tas bort här – ligger i kapitel ”Övergripande 

sektor Omsorg” 

 

 

 

 

a) Sektorchef 

Vård och omsorg 

 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

Skadeståndslagen 

 
5.5 Beslut om att ersätta enskild person för 

egendomsskada vid myndighetsutövning som 

förorsakats av personal upp till ett basbelopp 

inom avdelning vård-och äldreomsorgs 

ansvarsområde 
 
(notering: 3 kap.2 § Skadeståndslagen: ”Staten eller kommun 
ska ersätta; 
1. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som 
vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 
verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 
och  

3 kap. 2 § 
Skadestånds-

lag 
 

Sektorchef 
Avdelningschef VoÄO 
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2. Skada på grund av att någon annan kränkts på ett sätt som 
anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan 
myndighetsutövning.) (Lag 2001:732)” 

 
(finns även i avdelning Stöd och IFO annan delegat) 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 

 
5.6 Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare 
 

a) Beslut om köp av plats i annan kommun eller hos 

annan vårdgivare där samverkansavtal finns 

 
(notering: Obs. lagen om offentlig upphandling) 

 

2 kap 5 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

a)  Sektorchef 
Avdelningschef VoÄO 

 

5.4 Yttrande till tillsynsmyndighet 
 
(notering: Tillsynsmyndighet är IVO, länsstyrelsen i resp. län JO 

och JK. I första hand bör nämnden/styrelsen avge yttrande på 
grund av ärendets principiella betydelse) 
(finns även i avdelning Stöd och IFO) 

 

13 kap 1 

och 2 §§ 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
 

 

5.7 
 
(MAS 
del.nr 
2.6.4) 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

  

a)Beslut att inleda utredning samt avgöra om  

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till områdeschef/MAS anmälda händelser 
skall delges kommunstyrens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är IVO) 
 

(finns i MAS kapitel, avdelning Stöd och IFO) 

 

Se 14 kap  

2-7 §§ SoL 

 

14 kap 6,7 

§§ SoL 

 

 

14 kap 7 § 

SoL 

 

 

 

a) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

Socialtjänstförordningen 

 
5.8 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare, inom respektive 

ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

5.9 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av förvaltare inte längre föreligger, inom 

respektive ansvarsområde 

 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

5.4.2    Biståndsenheten (låg tidigare hos Sektor Stöd) 
Socialtjänstlagen (SoL) 

 
4.4.1 Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 3 § 

SoL om insatser enligt 4 kap 1 § SoL 

2a kap 8-9 

§§ och 4 

kap 1 § SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.2 Beslut om framställning om överflyttning av ärende 

till nämnd i annan kommun 

 
(finns även i avdelning IFO) 

2 a kap 10 

§ SoL 
SFS(2011:32
8) 
Lag om 
ändring i 

Socialchef 
Avdelningschef VoÄO 
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socialtjänstlag
en (2001:453) 
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 
4.4.3 Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun inom avdelning Vård-och 

äldreomsorgs verksamhet 

 
(finns även i avdelning IFO) 

2 a kap 10 

§ SoL 

SFS(2011:32
8) 
Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
(tidigare 16 
kap 1 § SoL) 

 

Socialchef 
Avdelningschef VoÄO 

 

 

4.4.4 Besluta att hos IVO ansöka om prövning gällande 

begäran om överflyttning av ärende i tvist om vilken 

kommun som är ansvarig 

 
(gäller även IFO 4.2.74, Stöd 4.3.15) 

 

2 a kap. 11 

§ SoL 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

4.4.5 Besluta att överklaga IVO:s beslut gällande 

överflyttning av ärende enligt 2 a kap 11 § SoL till 

Förvaltningsrätten 

 
(gäller även IFO 4.2.75, Stöd 4.3.16)  

 

16 kap 4 § 

SoL 

Socialchef 

Sektorchef Omsorg 

 

4.4.6 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 

 

a) till maximalt 100 tim per månad 

 

b) mer än 100 timmar per månad 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 
 
a) Biståndshandläggare 
 

b) 1:e bistånds-

handläggare 

Enhetschef 

Biståndsenheten 
 

4.4.7 Beslut om bistånd i form av tillfälligt utökad hjälp i 

hemmet, dock längst i 14 dagar 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef 

Hemtjänst 

 
4.4.8 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.9 Beslut om bistånd i form av särskilt boende  4 kap 1 § 

SoL 

1:e bistånds-

handläggare 

Enhetschef 

Biståndsenheten 
 

4.4.10 Beslut om bistånd i form av boendestöd 

  

4 kap 1 § 

SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.11 Beslut om bistånd i form av 

avlastningsplats/avlösning, växelvård, 

korttidsboende 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare 

4.4.12 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet 

 

4 kap 1 § 

SoL  

 

Biståndshandläggare 

4.4.13 Beslut om bistånd i form av omsorgsresa till och 

från kommunens dagverksamhet/daglig verksamhet  

     

4 kap 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare 
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4.4.14 Beslut om ledsagarservice max 20 tim / mån  under 

6 månader 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Biståndshandläggare 

4.4.15 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

Biståndshandläggare 

4.4.16 Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 

inom äldre- och handikappområdet inom respektive 

ansvarsområde 
 
(notering: Beslut om nedsättning av eller befrielse från avgift 
inom äldre- och handikappområdet. Den enskildes minimibelopp 
skall höjas om varaktigt behov (biståndsbedömning) över 200 
kr/mån föreligger enligt 8 kap 7-8 § § SoL. Kommunen får 
minska minimibeloppet om den enskilde inte har en varaktig 
kostnad för post enl 8 kap 7 § SoL) 

 

8 kap 8 § 

SoL 

Ekonomihandläggare 

ÄO 
 

4.4.17 Jämkning av avgift för hjälp i hemmet, service och 

omvårdnad samt boende 

 

8 kap 2 § 

SoL 

Ekonomihandläggare 

ÄO 

4.4.18 Beslut om av- eller nedskrivning av fordran;  

(redan debiterad avgift) 

 

a) högst 19 % av basbeloppet 

 

b) i övriga fall 

8 kap 2-9 

§§ SoL  

 

a) Ekonomihandläggare 

ÄO 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

Socialtjänstförordningen 
 

4.4.19 Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov 

av god man/förvaltare inom respektive 

ansvarsområde 

 
(Finns i sektor Stöd (biståndsbedömning) och Vård och omsorg) 
 

Tas bort här – finns under VoÄO nr 5.8 

 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

4.4.20 Beslut om anmälan till överförmyndaren om att 

behov av förvaltare inte längre föreligger inom 

respektive ansvarsområde 

  
(finns även i sektor Stöd (biståndsbedömning) och Vård och 
omsorg)  
 

Tas bort här – finns under VoÄO nr 5.9 
 
 

5 kap 3 § 

SoF 

Enhetschef ÄO, 

Biståndshandläggare 

5.4.3   Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst 

Lag om riksfärdtjänst 
 

4.4.1.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst med 

regelkompletteringar 
 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 16 §) 
                            

6-9 §§ Lag 

om 

färdtjänst 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

4.4.1.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst; 

 

 

a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 

 

b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  

12 § Lag 

om 

färdtjänst 

 

 
 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 
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    allvarliga och upprepade överträdelser av de  

    föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst   

 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 16 §) 

 

 
b) Handläggare  

färd- och riksfärdtjänst 

4.4.1.3 Beslut om riksfärdtjänst 
 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 13 §) 

4-7 §§ Lag 

om 
riksfärdtjänst 
 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

4.4.1.4 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst; 

 

a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns 

 
b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till  

    allvarliga och upprepade överträdelser av de  

    föreskrifter och villkor som gäller för 

    riksfärdtjänst       

 
(notering: Beslut överklagas genom förvaltningsbesvär 13 §) 

 

9 § Lag om 

riksfärdtjänst 
 

 
a) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

 
b) Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

 

4.4.1.5 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 

färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 

fattats av utskott 

 

        

 

 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.4.1.6 Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande 

till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande 

färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet 

fattats av delegat 

 

 Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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5.5  Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Tillsyn HSL, patientsäkerhet 
 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
 

2.6.1 Anmälningsskyldighet till IVO om händelser som 

har medfört eller kunnat medföra allvarlig 

vårdskada 

 
Se 29 resp. 24 §§ HSL. Vårdgivaren ansvarar för att anmälan 
görs. Se också SOSFS 2005:28 (M). 

 

3 kap 3-7 §§ 

Patient-

säkerhets-

lagen 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 
(MAS) 
 

2.6.2 Svara för hur dokumentationen avseende det 

organisatoriska ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet är fördelat i verksamheten 

samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. 

 

3 kap 9-10 §§ 

Patient-

säkerhets-

lagen 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 
(MAS) 
 

2.6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 

undantag för kommunens mål och riktlinjer; 

 

a) inom sektor för sektor för Barn och utbildning, 

Stöd och Vård och omsorg Omsorg, 

Samhällsbyggnad samt kommunledningskontoret 

inom respektive ansvarsområde 
 

b) inom hälso- och sjukvårdsområdet 

 

 

 

 

 

a) Sektorchef 

Socialchef Stöd, 

Kommunchef 
 

b) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 
 

2.6.4 
 

Anmälan om missförhållande i verksamheten; 
Se Lex Sarah (SOSFS 2011:5) 

 

a) Beslut att inleda utredning samt avgöra om 

anmälan ska inlämnas till tillsynsmyndighet  

 

b) Beslut att vidtagna åtgärder är tillräckliga så att 

ärendet kan överlämnas till tillsynsmyndighet  
 
(notering: Samtliga till chef/MAS anmälda händelser skall delges 
kommunstyrens myndighetsutskott) 
(notering: tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO) 
 
(Finns i sektor Omsorg; avdelningar Stöd, IFO, VoÄO  
Sektor Stöd (IFO, LSS) och Vård och omsorg) 

 

Se 14 kap  

2-7 §§ SoL 

 

14 kap 6,7 §§ 

SoL 

 

14 kap 7 § 

SoL 

 

 

a) Medicinskt 

ansvarig 

sjuksköterska 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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4.5   Integrationsenhet - Handläggning av ensamkommande asylsökande    
flyktingbarn och ungdomar  

 
Kapitlet TAS BORT-  se hänvisning till IFO nedan 

Munkedals kommun har tillsammans med övriga kommuner i norra Bohuslän fattat beslut om att ta emot 
ensamkommande flyktingbarn till respektive kommun. Avtal är tecknade med Migrationsverket och Länsstyrelsen. 
Delegationsordningarna för respektive kommun har setts över för att säkerställa att alla kommuner har en enhetlig 
myndighetsutövning. 
Beslut KS 2012-02-29 § 37 Teamet ensamkommande barn är stationerade i Tanums kommun. 
 

4.5.1 
 
 

Överflyttning av ärenden mellan kommuner t.ex. i de fall 
anvisad kommun inte kan ta emot barnet i det egna PUT-

boendet. Om ansvarsfördelning mellan kommuner i fråga 
om stöd och hjälp enl 2 a kap 10 § SoL 

 

Beslut om framställan om överflyttning av ärende 

enligt 2 a kap 10 § SoL 

IFO 4.2.72 

Lag om 
ändring i 
socialtjänstlag
en (2001:453) 
 

SFS(2011:32

8) 
2 a kap 10 § 

SoL 

(se även IFO 4.2.72 och 
4.2.73) 

 

 

 

Enhetschef IFO 
(i team ensamkommande 
barn) 

 
4.5.2 
 

Beslut om mottagande av ärende från annan 

kommun enl 2 a kap 10 § SoL 

IFO 4.2.73 

 

2 a kap 10 § 
SoL 

Enhetschef IFO 
 

4.5.3 
 

Beslut att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § 

SoL (med anledning av att ärendet har överflyttats 

till annan kommun) 

IFO 4.2.114 

 

11 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

4.5.4 Beslut att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

 

IFO 4.2.112 

11 kap 1 § 
SoL,  
även med 
stöd av 11 
kap 2 § SoL 

 

Enhetschef IFO 

4.5.5 Beslut om tillfällig vistelse på asylboendet Stella, 

Gryning vård AB, i Strömstad i avvaktan på MIG 

beslut om permanent uppehållstillstånd 

 

a) vistelse upp till 7 dygn 

 

b) vistelse upp till 4 månader 

Gäller ej 

 

4 Kap 1 § 

SoL 

 
 
 
 
 

a) Socialsekreterare 

 

b) Enhetschef IFO 

4.5.24 Beslut om tillfällig placering till ordinarie avtalad 

asylplats i avvaktan på att Migrationsverkets beslut 

om PUT vunnit laga kraft 

Gäller ej 

 

4 Kap 1 § 

SoL 

Enhetschef team 

ensamkommande 

4.5.6 Beslut att köpa utredning av specifikt familjehem 

Gäller ej 

 

 Enhetschef IFO 

4.5.7 Medgivande att underårig tas emot i enskilt hem 

som inte tillhör någon av personens föräldrar eller 

annan vårdnadshavare 

IFO 54.2.94 

 

6 kap 6 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.8 Beslut att inledd utredning enligt 11 kap 1 § SoL 

ska läggas ner 

IFO 4.2.114 

11 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 
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4.5.9 
Ej 
dele-
gation 

Beslut att väcka talan om/anmäla behov av särskilt 

förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken (FB) 

 
6 kap 8a § FB avser om vårdnadshavaren är varaktigt förhindrad 
att utöva vårdnaden.  
6 kap 9 § FB avser om vårdnadshavarna är avlidna 

Överförs till IFO som förtydligande 

 

10 § Lag 

om god 

man för 

ensamkom-

mande barn 

Beslutet får enligt 10 kap 
5 § SoL inte delegeras till 
annan, utan ska tas av 
respektive kommuns 
nämnd. (till KS) 

4.5.10 Beslut om ersättning till särskild förordnad 

vårdnadshavare. Ersättningsnivå enligt de 

samverkande kommunernas överenskommelse 

IFO 4.2.25 

 

 Socialsekreterare 

4.5.11 Beslut om placering i PUT-boende. Internt beslut 

under pågående utredning 

Gäller ej 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 

  4.5.12 Beslut om erbjudande om bistånd i form av 

kontaktperson/kontaktfamilj 

Beslut om bistånd i sex månader, därefter 

utvärderas och omprövas biståndet 

IFO 4.2.85 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Socialsekreterare 

4.5.25 Beslut om utslussning av vuxna (över 18 år) till PUT 

boendets egna utslussningslägenheter 

 

a) i de fall föreståndare och handläggare är överens 

 

 

b) i de fall föreståndare och handläggare inte är 

    överens 

Utreds  

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

 

 

4) Föreståndare 

för PUT 

boende  

 

b) kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.26 Beslut om utslussning till andra boendeformer än 

det egna PUT boendet 

Gäller ej 

 

4 kap 1 § 

SoL 

kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.27 Beslut om utslussning av minderåriga 

IFO 4.2.80-4.2.83 

 

4 kap 1 § 

SoL 

kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.13 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 

kontaktperson och kontaktfamilj 

 

a) enligt SKL rekommendationer 

 

b) över gällande rekommendationer 

IFO 

 

4 kap 1 § 

SoL 

 

 

 

a) Socialsekreterare 

 

b) Enhetschef IFO 

4.5.14 Övervägande om vård i PUT-boende fortfarande 

behövs.  
Övervägande om vård enligt 6 kap 8 § SoL, i annat hem än det 
egna fortfarande behövs. Övervägande sker var sjätte månad. 
(även vård enligt 2 § LVU ska övervägas var sjätte månad) 

IFO 

 

6 kap 8 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
Områdeschef Stöd är 
föredragande av ärenden i 
utskottet 

4.5.15 Beslut att utredning enligt 11 kap 1 § avslutas utan 

insats/åtgärd 

IFO 4.2.114 

 

11 kap 1 § 

SoL 

Enhetschef IFO 
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4.5.16 Beslut om förlängd utredningstid  

 

a) upp till två månader 

 

b) längre tid än två månader 

 

4.2.116 

 

11 kap 1 § 

SoL,  

11 kap 1 §  

med stöd 

av  

2 § SoL 

 

 

a) Enhetschef IFO 

 

b)Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 

4.5.17 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av 

placering/omplacering i familjehem/HVB 

4.2.80 

 

4 kap 1 § 

SoL 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.18 Beslut om omedelbart omhändertagande 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 

IFO 4.2.38-4.2.39 

6 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.5.19 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge 

ska vistas under vårdtiden 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 
 

IFO 4.2.43 

11 § 1 och 

3 st LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.5.20 Beslut att begära polishandräckning för att 

verkställa beslut om vård eller omhändertagande 

med stöd av LVU 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 
 

IFO 4.2.66-4.2.67 

43 § 2 p 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 
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Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman 

4.5.21 Beslut att begära biträde av polis för att bereda 

läkaren tillträde till den unges hem eller för att 

inställa den unge till läkarundersökning och/eller 

beslut om begäran om biträde av polis för att 

genomföra läkarundersökning 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 
 

IFO 4.2.64-4.2.65 

43 § 1 p 

LVU 

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

 
Enligt kommunstyrelsens 

förordnande (bilaga) 

2015-06-10 § 129:  

Kommunstyrelsens 

myndighetsutskotts 

ordförande Karl-Anders 

Andersson 

ersättare: 

myndighetsutskottets 

förste vice ordförande 

Maria Sundell, eller vid 

förfall av denne, andre 

vice ordförande Malin 

Östman  

4.5.22 Beslut att ansöka om vård enligt 4 § LVU vid 

Förvaltningsrätt 

 
(notering: Kan delegeras till utskott med inte tjänsteman) 

IFO 4.2.37 

 

4 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 

4.5.23 Prövning om vård enligt 3 § LVU fortfarande behövs 

IFO 4.2.48 

3 § LVU Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
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Kapitel 6. 
6.1  Delegater i kommunstyrelsens delegationsordning 

 
Övergripande 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens myndighetsutskott 
Kommunstyrelsens myndighetsutskotts ordförande (1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande) 

Personalutskott 

Delegaten i ursprungsbeslutet (tex vid överklagan, kan vara utskott) 
Delegater genom särskilda förordnanden (KL 6:36, LVU, LVM)  

Kommunledningskontoret/allmänt sektorsövergripande  
Kommunchef 

Ekonomichef 
Personalchef 
Administrativ chef 
Kommunsekreterare 
Näringslivsutvecklare 
Folkhälsosamordnare Ny titel – Folkhälsostrateg 
Beslutsattestant 

Kommunens upphandlare 

Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
Kommunens registrator 

Sektor Barn och utbildning 
Sektorchef Barn och utbildning 
Enhetschef/Rektor 
Barnomsorgssekreterare 
Skolskjutshandläggare  
Fritids- och turismansvarig 
Kulturutvecklare 
1:e Bibliotekarie 

Sektor Samhällsbyggnad 
Sektorchef samhällsbyggnad  
Enhetschef Gata/Mark 
Enhetschef fastighet 

Sektor Stöd Omsorg   
Sektorchef Omsorg 

Avdelningschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

IFO 
Enhetschef IFO Tas bort 
1:e socialsekreterare 
Socialsekreterare/familjerättssekreterare 
Socialsekreterare i socialjouren 

Handläggare IFO 
Alkoholhandläggare 

Stöd 
Enhetschef LSS 
Enhetschef socialpsykiatri 

Enhetschef personlig assistans 
Föreståndare (PUT-boende) 
Handläggare LSS 

Vård och äldreomsorg 
1:e Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri/ÄO  - Tas bort 

Sektorchef Vård och omsorg 
Enhetschef ÄO/Rehab 
Enhetschef Biståndsenheten 
Enhetschef Hemtjänst  
Handläggare färd- och riksfärdtjänst 
Biståndshandläggare ÄO/LSS/psyk 
Ekonomihandläggare ÄO/LSS/psyk (debitering) 
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6.2 Information - att fatta beslut enligt delegation 
 

Delegationsordning 
 

Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt åt 

delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta 
beslut i vissa ärenden. Delegeringsärendena specificeras i en av kommunstyrelsen särskilt 
antagen delegationsordning, där det framgår vilka delegater som finns för olika ärenden eller 
ärendegrupper. Beslut som fattas utan delegering i ett ärende saknar laga verkan, det vill 
säga att beslutet gäller inte. (gäller inte ren verkställighet) 
Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens 

verksamhet. 

 
KL 3 kap. 10 §:  
 
Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 3 kap. 9 § första stycket eller som 

enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till 
nämnderna.  
  
KL 3 kap. 9 § första stycket: 
 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 

kommunen, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer, 
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder, och beredningar, 
5. val av revisorer, 
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 

7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt 
8. folkomröstning i kommunen 
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar. 
 
KL 6 kap. 33 § 1 st: 
 
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 

kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Dock inte de fall som avses i KL 6 kap. 34 §.  

 
Notering: Delegation kan alltså inte lämnas till två eller flera tjänstemän eller ledamöter att 
tillsammans besluta i ett ärende. Delegation får inte heller lämnas till ledamot och 
tjänsteman tillsammans. 

 
KL 6 kap. 34 § - Delegationsförbud 
 
Beslut i följande ärenden får kommunstyrelsen inte delegera: 
1.ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs av 
principiell natur, 
2. framställning eller yttrande till fullmäktige, 

3. yttranden med anledning av att beslut i nämnden i sin helhet eller av fullmäktige 
överklagats, 
4. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter, (t.ex. i socialtjänstlagen). 
 
Notering: Ovanstående angivna ärendetyper ska alltid överlämnas till kommunstyrelsen för 

beslut. 
 

 Återkallelse av delegation 
 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras generellt eller i 
ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i 

ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet och besluta. 
 
Däremot kan kommunstyrelsen inte ändra ett beslut som redan fattats av en delegat. 
Delegationen innebär at beslutsfattaren beslutar i kommunstyrelsens ställe. Om 
kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt styrelsens 
intentioner, kan kommunstyrelsen däremot återkalla delegationen.  
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Förordnande 
 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som nämnden 
har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt att ange att 

behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande ska vara 

utformat. Rätten är alltså personlig.  
(enligt JO, kompletterande beslutanderätt, enligt Lag med särskilda bestämmelsen om vård 
av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
 

Socialtjänstlagen 
 

I socialtjänstlagen 10 kap. 4 § finns föreskrifter för delegering i socialnämnd, där det bland 
annat finns begränsningar i vissa ärenden som endast får delegeras till utskott men inte 
tjänstemän. (I Munkedals kommun är kommunstyrelsen ”socialnämnd”) 
 

Medicinskrättslig delegering 
 

Utanför kommunallagens bestämmelser om delegering faller bestämmelserna om 
medicinskrättslig delegering. Det innebär att en befattningshavare med viss formell 
kompetens inom den kommunala hälso- och sjukvården överför arbetsuppgifter till annan 

som har reell men saknar formell kompetens (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område) (SFS 1998:531). 

 

Delegering i brådskande ärenden 
 
Kommunallagens 6 kap. 36 § anger regler för delegering av beslut i ärenden som 
nödvändigtvis måste avgöras snabbt och nästa sammanträde inte kan inväntas. Någon 
begränsning av möjligheterna att delegera brådskande ärenden enligt denna § med hänsyn 

till ärendenas art finns inte. Däremot kan kommunstyrelsen precisera och begränsa 
uppdraget till vissa typer av ärenden om den så vill. Alternativet är att påkalla extra 
sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba beslut. Den 
har emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller annan ledamot som 
kommunstyrelsen utsett som kan få i uppdrag att besluta på kommunstyrelsens vägnar. 

Genom att det anges att dessa beslut fattas på kommunstyrelsens vägnar klargörs att 
besluten med denna § kan överklagas. 

 
Dessa beslut ska alltså redovisas till kommunstyrelsen för att protokollföras och därmed 
anslås på kommunens anslagstavla, för att uppfylla medborgarens rätt att inom tre veckor 
kunna överklaga beslutet. 

  

Skillnad mellan verkställighet och delegation 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från kommunstyrelsen till 
delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren 
verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor hur 

man ska hantera ärendet är då redan bestämt i lagstiftning, kommunens upprättade regler, 
avtal eller andra styrdokument.  
 
Två exempel: 
Kommunfullmäktige har antagit en taxa för en verksamhet. Handläggaren som tar ut denna 
avgift av kunden verkställer då fullmäktiges beslut genom att ta ut den taxa som 
kommunfullmäktige redan har bestämt. Handläggaren kan då inte självständigt besluta att ta 

ut en annan avgift. Det är verkställighet. 
 
En biståndshandläggare inom äldreomsorgen har av kommunstyrelsen medgetts rätten att 
bedöma om en vårdtagare, enligt gällande lagstiftning, har rätt att få hjälp i hemmet. 
Biståndshandläggaren gör då en självständig bedömning, alltså ett delegationsbeslut.   
Den personal som sedan åker till vårdtagaren och utför hjälpen verkställer 
biståndshandläggarens beslut, alltså verkställighet.  

 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen  
 
Enligt KL 6 kap. 35 § ska delegeringsbeslut anmälas till nämnden som själv beslutar vid 
vilken tidpunkt olika delegeringsbeslut ska anmälas.  
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Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas möjlighet till 

information och kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till att delegeringsbesluten bör 
vinna laga kraft inom rimlig tid. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15 § 78 att samtliga beslut fattade enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades. 
 

Anmälan ska inlämnas till kommunens registrator utan dröjsmål efter fattat beslut. 
 

Vidaredelegering    
 
Enligt kommunallagens 6 kap. 37 § anges att en nämnd (kommunstyrelsen) med stöd av 6 
kap. 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 

beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en anställd inom 
kommunen att besluta istället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen. I 
nuvarande tjänstemannaorganisation är kommunchefen ”förvaltningschef”.  
Någon uttrycklig skyldighet för kommunchefen eller delegaten att vidareanmäla besluten till 
kommunstyrelsen finns inte i kommunallagen, men sådana villkor för att godkänna 
vidaredelegering kan sättas upp. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15  § 78 att medge att förvaltningschefen har rätt att 

vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska återredovisa besluten 
till förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska redovisa vidaredelegerade beslut till 
kommunstyrelsen, vid det sammanträde som hålls närmast efter det att beslutet fattades. 
Därigenom anslås beslutet via protokollet och vinner därmed laga kraft efter tre veckor. 
(Överklagningstid 

 
Observera att det endast är förvaltningschefen som har rätt att vidaredelegera. 

 

Överklagan enligt kommunallagen och förvaltningslagen 
 
Överklagan med stöd av kommunallagen (KL 10 kap.), laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) 
 
Beslut som kan klagas på enligt kommunallagen, får överklagas av den som är medlem i 
kommunen, det vill säga folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är 

taxerad för kommunalskatt där.  
(KL 1 kap. 4 § och KL 10 kap.1 §). 

 
Enligt KL 10 kap. 8 § skall ett överklagat beslut upphävas, om 
1. det inte har tillkommit i laga ordning, 
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 

3. det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Något annat beslut får inte sättas i det 
överklagade beslutets ställe. 
 
Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets justering anslagits 
på kommunstyrelsens anslagstavla, räknas klagotiden 3 veckor (överklagningstiden) från 
den tidpunkt tillkännagivandet om justering av protokollet skett på kommunens anslagstavla.  

 
Observera att sen anmälan kan medföra förlängd klagotid. Anmäls inte ett delegationsbeslut 
till kommunstyrelsen vinner det inte laga kraft. 
 
Överklagan med stöd av förvaltningslagen (FL) 28 §, (förvaltningsbesvär)  
 
Rätt att överklaga sådana beslut har den som beslutet angår, det vill säga är part i ärendet, i 

motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas enligt kommunallagen. 
 
Enligt FL 28 §, som gäller myndighetsutövning mot enskild, börjar klagotiden att gälla 3 
veckor från den dag då part fått ta del av beslutet.  
 
Dessa beslut ska därför alltid expedieras till parten med mottagningsbevis, som visar datum 
när beslutet hämtades ut och parten tog del av beslutet. Besvärshänvisning för överklagan 

skall medfölja beslutet. 
 
Uppgifter i nämndprotokoll i sådana ärenden saknar således betydelse för att beslutet ska 
vinna laga kraft. Däremot visar de att delegaten fullgjort sin rapporteringsskyldighet. 
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6.3 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till 

kommunstyrelsen: 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-15 § 78 att samtliga beslut fattade enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 

hålls närmast efter det att beslutet fattades.  

 
Delegationsanmälan ska innehålla: 

 

1. datum och § när kommunstyrelsen beslutat anta den aktuella   

    delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  

 

2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  

 

3. datum när beslutet fattades,  

 

4. vad beslutet gäller (man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen), 

 

5. vem som fattat beslutet, delegaten, 

 

6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en 

    sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  

    samma typ av beslut), 

     

7. lämna redovisningen till kommunstyrelsens registrator omedelbart efter att  

 beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid kommunstyrelsens nästkommande  

 möte, 

 

8. gör en anteckning i diariet/akten om när delegationsbeslutet anmäldes till  

 kommunstyrelsen. 

 

 

 

På Insidan under styrdokument finns alltid kommunstyrelsens 
aktuella delegationsordning att hämta.  
  

 

Mallar för olika typer av redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg: 

öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”kommunstyrelsen”  

och välj bland 3 olika mallar. 

 

Förteckningen bygger i vissa kapitel på laghänvisningarnas nummerföljd i kapitel 

och §. Vid tillägg och ändringar i delegationsförteckningen kan därför 

löpnummerföljden brytas och hamna i oordning. Varje delegation har ett specifikt 

nummer som inte kan ändras förrän hela delegationsordningen revideras, då 

delegaternas tidigare anmälda delegationsbeslut ska kunna identifieras. 

Anmälningarna anger även det datum som Kommunstyrelsen antog 

delegationsordningen.  
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6.4 Lagförteckning 

 

 Alkohollagen 

AB  Allmänna bestämmelser 

 Begravningslagen  

BrB Brottsbalken  

 Förordningen om offentligt biträde 

FvL Förvaltningslagen 

FB Föräldrabalken   

KL  Kommunallagen 

 Körkortsförordningen 

 Lag om allmänt barnbidrag 

 Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst   

 Lag om särskild personutredning i brottsmål 

Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS 

1998:531) 

            Lag om god man för ensamkommande barn 

 Lagen om facklig förtroendeman 

 Lagen om offentligt biträde   

 Lagen om övervakningskameror 

LASS Lagen om assistansersättning 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

LOV Lagen om valfrihetssystem 

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade 

LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall  

LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet 

 Lotterilagen 

 LSS förordningen 

 Namnlagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

 Ordningslagen 

 Passförordningen 

 Patientsäkerhetslagen 

PUL Personuppgiftslagen 

PBL  Plan- och bygglagen  

 Skadeståndslagen  

SF Skolförordningen 

SL  Skollagen 

 Skuldsaneringslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

 Trafikförordningen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

Äktb Äktenskapsbalken 

ÄB Ärvdabalken 

 

 

 

Myndighetsförkortning: 

 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
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6.5 Historik – Revidering, ändring, tillägg 
 

Nu gällande: Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2016-02-02 § 6 

Dnr 2015-297 (som ersätter delegationsordning som antogs 2015-12-16 § 233) 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning antogs 2015-12-16 § 233 

Dnr 2015-297 (som ersätter delegationsordning som antogs 2013-05-15 § 78) 

   

Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2013-05-15 § 78,  

Dnr KS 2013-133/ KS 2015-40 
(som ersätter delegationsordning antogs 2011-09-14 § 138) 
innehållande tillägg och ändringar t.o.m. 2015-06-10; 
Tillägg infört 2013-12-11 § 228 - medgivande till adoption  
Tillägg infört 2014-06-04 § 123 – integration 
Ändring infört 2015-04-22 § 72 – myndighetsutskottets ordf., 1:e och 2:e vice ordf. 

Ändring infört 2015-06-10 § 129 – förordnande myndighetsutskottets presidium. 

 

 

 

Upphörande av nämnder:  

Kommunstyrelsens delegationsordning som antogs 2011-09-14 § 138, Dnr KS 

2010-250, omfattade tidigare omsorgsnämnden och barn-och utbildningsnämndens 

delegationsordningar som vid mandatskiftet 2010/2011 ingick i kommunstyrelsens 

delegationsordning när dessa nämnder upphörde. 
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 2016-04-21 Dnr: KS 2016-155 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fullmakt för tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
Munkedals kommun har för avsikt att delta i upphandling av HVB Vuxna med 
missbruk 2016 som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). 
Upphandlingsuppdraget har meddelats SKI enligt delegation. För att SKI ska kunna 
genomföra uppdraget krävs även att Munkedals kommun lämnar fullmakt för att 
SKI som ombud ska kunna teckna tilldelningsbeslut och avtal.   
 
Fullmakt för tilldelningsbeslut respektive avtal bifogas tjänsteskrivelsen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen 

2. Miljö 
Ingen 

3. Folkhälsa 
Ingen 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral AB 

att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av HVB Vuxna med 
missbruk 2016 har genomförts. 

       
 

 
 
 

 

Elin Johansson Ulrika Gellerstedt 
Upphandlare Ekonomichef 
Ekonomienheten Ekonomienheten 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

BILAGA B 

FULLMAKT TILLDELNINGSBESLUT 

 

Enligt 6 kap. 4 § i Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som träder i 

kraft den 1 januari 2013, får en nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunförbund efter 

överenskommelse med en inköpscentral, uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling 

besluta å nämndens vägnar.  

Härmed uppdrar vi åt, Annelie Dufva och Olof Molander, SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr. 

556819‐4798, eller den som han/hon sätter i sitt ställe, att som ombud för undertecknad kommun 

fatta tilldelningsbeslut å nämndens vägnar i nedan ikryssade upphandling/upphandlingar.  

 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson / Håkan Sundberg 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

 

BILAGA D 

TECKNINGSFULLMAKT 

 

Härmed befullmäktigas Sahar Göthberg och Olof Molander, under förutsättning att anställning hos 
SKL Kommentus Inköpscentral AB org. nr. 556819‐4798  föreligger, eller den vid SKL Kommentus 
Inköpscentral AB hon sätter i sitt ställe att för undertecknad UMs räkning underteckna ramavtal 
avseende nedan ikryssade upphandling/upphandlingar. 
 
 
 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson / Håkan Sundberg 
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 2016-04-21 Dnr: KS 2016-156 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fullmakt för tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
Munkedals kommun har för avsikt att delta i upphandling av Konsulentstödd 
familjehemsvård 2016 som genomförs av SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI). 
Upphandlingsuppdraget har meddelats SKI enligt delegation. För att SKI ska kunna 
genomföra uppdraget krävs även att Munkedals kommun lämnar fullmakt för att 
SKI som ombud ska kunna teckna tilldelningsbeslut och avtal.   
 
Fullmakt för tilldelningsbeslut respektive avtal bifogas tjänsteskrivelsen. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ingen 

2. Miljö 
Ingen 

3. Folkhälsa 
Ingen 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att fullmakt ges SKL Kommentus Inköpscentral AB 

att teckna tilldelningsbeslut och avtal när upphandling av Konsulentstödd 
familjehemsvård 2016 har genomförts. 

       
 

 
 
 

 

Elin Johansson Ulrika Gellerstedt 
Upphandlare Ekonomichef 
Ekonomienheten Ekonomienheten 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

BILAGA B 

FULLMAKT TILLDELNINGSBESLUT 

 

Enligt 6 kap. 4 § i Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som träder i 

kraft den 1 januari 2013, får en nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunförbund efter 

överenskommelse med en inköpscentral, uppdra åt anställda i inköpscentralen att i en upphandling 

besluta å nämndens vägnar.  

Härmed uppdrar vi åt, Annelie Dufva och Olof Molander, SKL Kommentus Inköpscentral AB org.nr. 

556819‐4798, eller den som han/hon sätter i sitt ställe, att som ombud för undertecknad kommun 

fatta tilldelningsbeslut å nämndens vägnar i nedan ikryssade upphandling/upphandlingar.  

 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson / Håkan Sundberg 
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  2016‐02‐23  Sida 1 av 1 

 

BILAGA D 

TECKNINGSFULLMAKT 

 

Härmed befullmäktigas Sahar Göthberg och Olof Molander, under förutsättning att anställning hos 
SKL Kommentus Inköpscentral AB org. nr. 556819‐4798  föreligger, eller den vid SKL Kommentus 
Inköpscentral AB hon sätter i sitt ställe att för undertecknad UMs räkning underteckna ramavtal 
avseende nedan ikryssade upphandling/upphandlingar. 
 
 
 
Kryssa för den upphandling/de upphandlingar som fullmakten avser: 
 

Fullmakten 

avser: 

Upphandlingens namn 

  HVB Vuxna med missbruk 2016 

  Konsulentstödd familjehemsvård 2016 

 
 
Underskrift 

Ort 

Munkedal 

Datum 

2016‐05‐25 

Upphandlande myndighet 

Munkedals kommun 

Organisationsnummer 

212000‐1330 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

Åsa Karlsson 
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 2016-04-21 Dnr: KS 2009-71 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förvärv av del av Möe 1:14 
Detaljplanen för del av Möe 1:2 och Möe 1:14 vann laga kraft 2012. Detaljplanen 
innehåller mark för bostäder varav 8 ligger på kommunal mark och 12 på privat 
mark. 
 
Den privata markägaren har vänt sig till kommunen med förfrågan om att 
kommunen förvärvar resterande del av planområdet. Området omfattar ca 35000 
m2 mark. Priset är satt till 1300 tkr. 
 
På kommunens närbelägna område för bostäder på Möe finns ca 20 tomter kvar för 
byggnation. Behovet av ytterligare tomter i området bedöms därför för närvarande 
som lågt. Priset, drygt 100 tkr per tomt, bedöms dessutom som för högt med tanke 
på kostnaderna för att exploatera området i relation till möjligt försäljningspris. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Kommunal kostnad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte förvärva del av Möe 1:14 
 
 
       
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Fastighetsägarna 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-03-09 Dnr: KS 2009-71
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN Avtal 
  
 
 

Avtal om markförvärv 
Bakgrund 
Munkedals kommun har tillsammans med Ingvar Lundqvist detaljplanelagt del av 
fastigheterna Möe 1:2 och Möe 1:14. Möe 1:2 är i kommunal ägo och Möe 1:14 ägs 
av Ingvar och Anita Lundqvist. 
 
Detaljplanen vann laga kraft 2012-04-02 och medger uppförandet av 20 byggrätter 
för bostäder i ett resp två plan. Uppförandet förutsätter utbyggnad av gator, va 
mm. 
 
Ingvar och Anita Lundqvist har ställt en förfrågan till Munkedals kommun om 
kommunens intresse att förvärva den del av planområdet som ligger på Möe 1:14, 
ca 35000 m2 mark och 12 tomter. 
 
AVTAL 
Parter:  Ingvar Lundqvist (350616-4858) och Anita Lundqvist (431015-6288),      

Möevägen 51, 45531 Munkedal, och 
    
   Munkedals kommun (212000-1330), 45580 Munkedal 
 
§1 
Munkedals kommun förvärvar detaljplanelagd del av Möe 1:14, se kartbilaga. 
 
§2 
Köpeskillingen uppgår till 1 300 000 kr (enmiljontrehundratusenkronor) och erläggs 
på tillträdesdagen (exkl handpeng). 
 
§3 
Kommunen erlägger 300 000 kr i handpeng då detta avtal vunnit laga kraft. 
 
§4 
Munkedals kommun svarar för lantmäterikostnader för avstyckning av planområdet 
enligt gällande detaljplan. Munkedals kommun tillträder området då 
lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft (tillträdesdagen) och erlägger då 
resterande belopp. 
 
§5 
Ett exploateringsavtal tecknades mellan parterna i samband med att detaljplanen 
upprättades och antogs. Under tiden prövning sker om kommunens eventuella 
förvärv av del av planområdet ska inte punkt 9 i exploateringsavtalet kunna 
åberopas. När detta avtal om markförvärv vinner laga kraft upphör 
exploateringsavtalet att gälla. 
 
§6 
Detta avtals giltighet förutsätter beslut i Kommunfullmäktige som vinner laga kraft. 
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För Munkedals kommun   För fastighetsägaren 
 
 
 
Åsa Karlsson    Ingvar Lundqvist 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Håkan Sundberg   Anita Lundqvist 
Kommunchef 
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 2016-05-01          Dnr KS 2016-114 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Kommunstyrelsens budget 2017, plan 2018-2019 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till budget 2017 med plan 
2018-2019. Kommunstyrelsens preliminära ram för 2017 uppgår till 566,8 mnkr 
(exklusive löneökningar och kapitalkostnader vilka avsätts centralt). 
Kommunstyrelsen preliminära investeringsram uppgår till 47,1 mnkr. Resultatmål 
med indikatorer föreslås vara oförändrade jämfört med 2016. 

Ram drift 
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av kommunfullmäktige innebär det 
att övriga tillkommande förändringar måste hanteras inom ram. Inför 2017 har 
tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr. Dessa konsekvensbeskrivs och 
hanteras nu i uppdatering av tidigare års budgetbeslut.  
 
Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,3 mnkr. Resterande 
minskning av kostnader finns inom finansverksamheten på 6,9 mnkr. Utökning av 
ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr vilket innebär en nettoökning av 
kommunbidraget sker då med 3,1 mnkr. 
 
 Budget Budget Plan Plan       

Nämndernas ram, 
mnkr 2016 2017 2018 2019

Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen 563,656 566,794 558,749 542,782 3,138 -8,045 -15,967

ej utfördelat (succesivt 
återställning resultat)   0,000 -1,900 -3,900 0,000 -1,900 -2,000

Kommunledningskontor  52,627 52,398 53,498 53,498 -0,229 1,100 0,000

varav till KS förfogande  5,335 5,335 6,435 6,435 0,000 1,100 0,000

Sektor för samhällsbyggnad 89,967 94,604 94,604 94,604 4,637 0,000 0,000

Sektor för Barn- och 
utbildning 202,654 201,554 201,554 201,554 -1,100 0,000 0,000

Sektor Omsorg 218,409 218,239 217,139 217,139 -0,170 -1,100 0,000

 

Ram  investering 
Utifrån antagna planeringsförutsättningar ska investeringsvolymen högst uppgå till 
30 mnkr. Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade 
kapitalkostnaderna. Förvaltningens förslag ligger på 47,1 mnkr detta beror på 
ombyggnad av Munkedals brandstation som för 2017 uppgår till 15 mnkr. Dessa 
finansieras fullt ut av Västra Götalands Regionen. Frånsett denna investeringspost 
uppgår investeringarna till 32,1 mnkr. Den ökade kapitalkostnaden ryms inom 
centralt avsatta medel. 
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Mnkr 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunstyrelsen 46,9 152,3 111,5 
Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 
Sektorn för Samhällsbyggnad 42,1 149,3 109,3 
Sektorn för Omsorg ( IFO,Vo,Stöd) 0,8 0,7 1,3 
Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 
Bygg 0,75 0,75 0,75 
Totalt för kommunen  47,1 153,0 112,2 
Ram för året 30,0 30,0 30,0 
diff -17,6 -122,5 -82,2 
 

Resultatmål 
För kommunstyrelsen har antagits 39 resultatmål inkl. indikatorer/mått för 
perioden 2016-2017. Någon förändring föreslås inte av dessa mål. Första 
uppföljningen sker i delårsbokslut april 2016.  

Obalanser i verksamheten 
Kommunstyrelsens verksamheter har en stor obalanser i förhållande till budget. 
Resultatet för 2014 var ett underskott på -8,7 mnkr.  
 
Inför 2015 erhöll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag motsvarande 9,6 
mnkr. Trots detta gjorde nämnden ett underskott på 18 mnkr. Inför 2016 
kompenserades nämnden med 30 mnkr varav 16 mnkr för verksamhetsutökningar. 
De första prognoserna för året visar på ett underskott motsvarande xx mnkr.  
 
De obalanser som återstår inom kommunstyrelsens verksamhet ska återställas och 
ingår inte i kommunstyrelsens budgethandling. Kommunchefen leder arbetet och 
återrapporterar regelbundet till nämnden.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Konsekvenserna av anpassningarna för att klara 2017 års ekonomiska ramar 
beskrivs i Kommunstyrelsens budget 2017 med plan 2018-2019. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Löpande information har skett till de fackliga organisationerna under våren och 
förhandling har genomförts enligt MBL § 19 2016-04-25 samt MBL § 11 2016-05-02. 
 

Förslag till beslut 
 
Förvaltningens förslag till beslut: 
 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar i godkänna upprättad budget för 2017 med plan 

2018-2019 med konsekvensbeskrivningar. 
 

 
Maria Strömberg   Håkan Sundberg 
Controller   Kommunchef 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer, enhetschefer inom KLK 
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Sammanfattning 
Ram 
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av kommunfullmäktige innebär det att övriga 
tillkommande förändringar måste hanteras inom ram. Inför 2017 har tillkommit 
förändringar motsvarande 9,3 mnkr. Dessa konsekvensbeskrivs och hanteras nu i 
uppdatering av tidigare års budgetbeslut.  
 
Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,263 mnkr. Resterande minskning av 
kostnader finns inom finansverksamheten på 6,899 mnkr. Utökning av ram inom 
kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr. Så en nettoökning av kommunbidraget har skett med 
3,138 mnkr. 
 
Resultatmål 
För kommunstyrelsen har antagits 39 resultatmål inkl. indikatorer/mått för perioden 2016-
2017. Någon förändring föreslås inte av dessa mål. Första uppföljningen sker i delårsbokslut 
april 2016.  
 
Obalanser i verksamheten 
Kommunstyrelsens verksamheter har en stor obalanser i förhållande till budget. Resultatet 
för 2014 var ett underskott på -8,7 mnkr.  
 
Inför 2015 erhöll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag motsvarande 9,6 mnkr. 
Trots detta gjorde nämnden ett underskott på 18 mnkr. Inför 2016 kompenserades 
nämnden med 30 mnkr varav 16 mnkr för verksamhetsutökningar. De första prognoserna 
för året visar på ett underskott motsvarande -9,7 mnkr.  
 
De obalanser som återstår inom kommunstyrelsens verksamhet ska återställas och ingår 
inte i kommunstyrelsens budgethandling. Kommunchefen leder arbetet och återrapporterar 
regelbundet till nämnden.  
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Bakgrund budgetprocessen 
Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Detta innebär att budgetramar och mål fastställs 
för 2016 och 2017 vid ett och samma tillfälle. Trots att ramen för 2017 är fastställd görs 
årligen omprövning av resurser. Avstämning avser förändrade förutsättningar vad gäller 
finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. 
 
Nämndernas ramar kommer att kompenseras med ett ökat kommunbidrag för löneökning, 
kapitalkostnader och prisuppräkning. 
 
Ekonomiska förutsättningar samtliga nämnder 
Planeringsförutsättningar 
I förutsättningarna ingår finansiella resultatmål, tidsplan för budgetprocessen samt en 
befolkningsprognos. Planeringsförutsättningar för budget 2017 antogs i Kommunfullmäktige 
(2015-11-26 § 81). 
 
Finansiella resultatmål 2017 
 Befolkningsmål: 10 220 invånare (grund för skatte beräkningar) 
 Soliditetsmål: Ökning 0,8 procentenheter  
 Finansiellt resultatmål: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, d.v.s. 12,4 mnkr.  
 Investeringsnivå 30 mnkr.  
 Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2016. Föreslås vara oförändrad 2017. 
 
Ramar  
2016  
 Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med 4,508 mnkr. 
 Byggnadsnämnd och övriga nämnder har uppdraget varit oförändrad ram.  
 Lönenämnden minskar ramen med 0,160 mnkr varav Munkedals del är 0,046 mnkr. 

2017  
 Kommunstyrelsens kommunbidrag med en minskning på 1,8 mnkr. 
 Byggnadsnämnd och övriga nämnder har uppdraget varit oförändrad ram.  
 Lönenämnden oförändrad ram. 

Avstämning resurser och mål samtliga nämnder 
 
Skatteintäkter och statsbidrag 
Skatteintäkter beräknas utifrån SKLs skatteprognos i april året innan budgetåret. Prognosen 
görs dock utifrån kommunens egna befolkningsantagande detta pga SKL använder sig av en 
genomsnittlig befolkningstillväxt. Denna ligger mycket högre än vad som normalt sett är 
utfallet för Munkedal. 
 
För 2016 uppgår skattetillväxten till 42,3 mnkr (inklusive skattehöjning på 17,5 mnkr) samt 
generella statsbidrag. Första prognosen på 2016 års utfall visar på ett underskott 
motsvarande -1,6 mnkr (593,9 mnkr) jämfört med budget.  
 
För 2017 är skattetillväxten 16,8 mnkr (610,7 mnkr). Första prognosen visar på ett 
överskott på 8,5 mnkr. Detta beror framförallt på ökat bidrag avseende kostnadsutjämning.   
Ökningen 2017 är 27 mnkr och täcker lön- och prisuppräkning för nämnderna samt att 
bibehålla resultatet på 2 %. 
 
SKL spår att för 2018-2019 kommer skattetillväxten att sjunka till i snitt 14 mnkr för 
Munkedal. Det skulle innebära att ökningen inte kompenserar för löner samt 
indexförändringar fullt ut.  
 
Löneökning 
SKLs bedömning visar att löneökningarna i riket ligger på 3,2 % för 2016 och 2017 ca 3,4 
%. För 2016 har 12,1 mnkr avsatts centralt. För 2017 är motsvarande avsättning 13,3 
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mnkr. Dessa avsättningar är placerade centralt och fördelas ut när faktiska utbetalningen 
sker som ett kommunbidrag. Skulle avtalen ändras eller på något sätt överstiga det avsatta 
medlen för löneökning får nämnderna själva finansiera detta. 
 
Prisökning 
Enligt SKLs prognos är prisutvecklingen för 2016 fortsatt mycket svag, men i takt med att 
effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga 
tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX 
upp mot 1,4 procent.  
För 2016 avsattes 1,5 mnkr och för 2017 2,3 mnkr. Kostnader som inte täcks inom avsatt 
pott får varje nämnd finansiera inom sin ram 
 
Kapitalkostnadskompensation 
Kostnader för genomförda investeringar avsätts centralt och fördelas ut efter investeringen 
är klar att tas i bruk. För åren 2016 och 2017 avsätts 1,5 mnkr för respektive år. Detta 
bygger på ett resultat på 2 % samt en investeringsnivå på 30 mnkr.   
 
Sammanfattning centrala uppräkningar 
Kompensation för löneökningar, prisökningar och kapitalkostnader kompenseras till 
verksamheterna och är avsatta centralt på 17,5  mnkr. Denna kompensation fördelas till 
samtliga verksamheter som ett extra kommunbidrag. 
 
Ersättning ökade kostnader asyl  
Regeringen beslutade 2015 (i en extra ändringsbudget) att ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelades med 1,47 miljarder till landsting och 
8,33 miljarder till kommunerna. Beloppet betalade ut stödet 2015. Anslaget är en 
engångsintäkt och får endast nyttjas 2015 och 2016.  
 
För Munkedal innebar det att 20,7 mnkr betalades ut slutet av december 2015. För 2015 
intäktsfördes 4,1 mnkr pga ökade kostnader för flyktingmottagning resterande del fördes 
över till 2016. Under 2016 har förstärkning av integrationsarbetet skett, ca 8,0 mnkr är i 
dagsläget uppbokade.  
 
Kommunfullmäktiges förfogande  
2,3 mnkr är avsatt till Kommunfullmäktiges förfogande. Av dessa medel har 0,5 mnkr varit 
öronmärkta för Projekt Klara. Inför 2017 föreslås projektet att upphöra om så beslutas uppgår 
anslaget då till 1,8 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens förfogande  
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick ursprungligen på 11,2 mnkr. Inför 2016 
fördelades 1,9 mnkr till sektor Omsorg samt Samhällsbyggnad av dessa var 1,1 mnkr en 
tillfällig ökning. De 1,1 mnkr återförs anslaget 2018.  
 
Under 2016 har 6,1 mnkr ytterligare tillförts kommunstyrelsens verksamheter. Samtliga är 
nivåhöjande. Det innebär att inför 2017 återstår 5,3 mnkr.  
 
Statens satsning – 10 miljarder 
Fördelas efter invånarantal samt en fördelningsnyckel beroende på antal asylsökande och 
nyanlända. Munkedals del innebär det en ökning av generella statsbidrag för 2017 med 13,1 
mnkr. Dessa ingår inte i skatteberäkning ovan.  
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Verksamhetsbeskrivning  
Beskrivning av kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen ska enligt kommunallagen lägga förslag till beslut i alla ärenden 
som ska behandlas av kommunfullmäktige, om inte någon annan nämnd har gjort det. 
Kommunstyrelsen ansvarar vidare för den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten, 
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet i övrigt. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den kommunala demokratin 
 
Beskrivning av nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för all 
kommunal personal (oavsett var i organisationen de befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen 
en förvaltning bestående av kommunchef, tre verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Omsorg och 
Samhällsbyggnad samt ett kommunledningsstab. Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens 
verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen andel av kommunens budget är 99 % resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, 
Lönenämnd samt smånämnder.  

Ekonomi 
Kommunstyrelsens verksamhet är i huvudsak finansierad av kommunbidrag till det kommer ex äldreomsorgs- 
och barnomsorgsintäkter. De senaste åren har skett en ökning av finansiering genom riktade statsbidrag. 
Styrelsens kostnader har de två senaste åren överskridit budget. Inför budget 2017 är uppdraget att ekonomi 
och verksamhet ska vara i balans. Detta uppdrag åligger kommunchefen.  
 
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem infördes två-årsramar. Det innebär att styrelsens ram 
för budget 2017 redan är beslutad. Kommunstyrelsens budget 2017 uppgår till 566,794 mnkr, det innebär en 
ökning (exkl. löneökning och prisuppräkning) med 3,138 mnkr.  
 
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader samt prisuppräkning avsätts centralt och fördelas ut efter 
utfall av lönerevision är klar samt efter aktivering av genomförda investeringar. Därutöver ska samtliga 
verksamhetsförändringar hanteras inom befintlig ram. 
 
Inför budget 2017 föreslogs omfördelning inom kommunstyrelsens ram. En översyn är genomförd och ett 
mindre antal justeringar är gjorda mellan sektorerna. 
               

Nämndernas ram, mnkr Budget 
2017 Föränd 2017           

Kommunledningskontor  52,398 -0,229   
        Omfördelning inom                     

Sektor för samhällsbyggnad 89,204 -0,763     sektorerna     

Sektor för Barn- och utbildning 203,817 1,163   0       
Sektor Omsorg 218,239 -0,170           
Avd. stöd 51,979 0,650           
Avd. Individ och familjeomsorg 37,854 -1,650           
Avd. vård o äldreomsorg 128,407 0,830           

  
Inför budget 2017 har inte tagits hänsyn till utredning om nytt äldreboende. Nytt äldreboende samt 
ombyggnationer av befintliga beräknas kosta 220 mnkr. Detta strategiska beslut föreslås hanteras i en särskild 
process samt tillkomma i budgetprocess 2018-2019.  
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Tillkommande förändring 2017 
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av kommunfullmäktige innebär det att övriga tillkommande 
förändringar måste hanteras inom ram. Inför 2017 har tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr. Dessa 
konsekvensbeskrivs och hanteras nu i uppdatering av tidigare års budgetbeslut.  
 
Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,263 mnkr. Resterande minskning av kostnader finns 
inom finansverksamheten på 6,899 mnkr. Utökning av ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr. Så en 
nettoökning av kommunbidraget har skett med 3,138 mnkr. 
 
 
Budgetår 2017 
Succesiva återställande av budgeterat resultat -1 ,800 
Kapitalkostnader utöver avsatt det som är avsatt 74,5 mnkr -0,813 
Ökade räntekostnader för nyupplån 41,9 mnkr -1,286 
Drift Dingle Naturgymnasium lokalhyra -5,400 
Summa uppdrag minska ramar -9,299 

 
Återställa resultat (1,8 mnkr) 
Under 2016 beslutades utöka kommunstyrelsens ram med 5,7 mnkr. Medlen togs då från det budgeterade 
resultatet. Succesiv återbetalning ska ske under 3 år. För 2017 uppgår återbetalningen till 1,8 mnkr. Inför 
2018 och 2019 tillkommer ytterligare 1,9 mnkr respektive 2,0 mnkr. Konsekvensbeskrivningen för dessa två 
år kommer i nästkommande budgetprocess. 
 
Ökade kostnader för kapitalkostnader och räntekostnader (2,1 mnkr) 
Ramen för investeringar är för budget 2017 är 30 mnkr. Efter genomgång i förvaltningen uppgår förslag till 
investeringar på 73 mnkr. Detta överstiger kommunfullmäktiges långsiktiga mål med 44 mnkr. En ökad 
investeringsbudget innbär ökade driftskostnader i form av kapital- och räntekostnader på ca 2,1 mnkr utöver 
det redan avsatta beloppet. Denna volym innebär kräver också att nyupplåning sker med 41,9 mnkr vilket 
ökar kommunens externa räntekostnader med 1,3 mnkr.  
 
Inköp av fastigheten Dingle 2:56, Naturbruksgymnasiet av Västra Götalandsregionen  (5,4 mnkr) 
Inköp av lokaler in Dingle innebär tillkommande drift- och kapitalkostnader på motsvarande 5,4 mnkr. Detta 
är den beräknade nettokostnaden. Här ingår förväntade intäkter från externa/interna hyresgäster med ca 3,7 
mnkr.  

Risk och konsekvensbeskrivning  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att 
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. 
 
Nr Budgetår 2017
1 Bortprioritering investeringar från 72,9 till 30 mnkr 

Vilket minskar de ökade räntekostnader och kapitalkostnader det hade genererat. 2,099
2 Lägre finansiella kostnader. 0,500
3 Skatteprognos febr förbättring. Budgererar upp intäkterna. 3,300
4 Försäljning Fisketorps skola 0,200
5 Försäljning av Suttene/Fiskebo (möjliggör för minskad nyupplåning samt amortering 

av låneskulden) 0,500
6 Minska föreningsbidrag till föreningar. 0,500
7 Biblioteksfilialerna 0,620
8 Lägre behov inom tonårsgruppen (Skolbarnsomsorg gällande barn inom LSS som är 

över 12 år.           0,113
9 Musikskolan minska 1,0 åa. 0,430
10 Avveckla stödteamet 2,0 åa. 1,100
 Summa åtgärder 9,363

 
Summa överskott +0,063
 
Investeringar 
 

1. Anpassa investeringsvolymen till kommunfullmäktiges finansiella mål. Besparing 2,1 
mnkr. 

Se avsnitt investeringar.  
 
 

106



8 
 

Finans 
2. Lägre finansiella kostnader 0,500 mnkr 

 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  Inga. 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna? Inga. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Att minska de budgeterade räntekostnader är en risk  
 

3. Skatteprognos februari visar en förbättring mot budget, ökning av budgeterade intäkter 
med 3,3 mnkr.  

 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna? Inga. 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna? Inga. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Orsaken till att SKL reviderar upp skatteunderlagsprognosen förklaras till stor del av 
att vi nu räknar med starkare sysselsättningstillväxt. SKL:s aviserar samtidigt att det är stora osäkerheter i 
skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och 
kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda 
händelser i det pågående arbetet med budget för 2017.  
 
 
Samhällsbyggnad 

4. Försäljning av Fisketorp skola. Fastigheten är avställd och används inte för kommunal 
verksamhet. Värme, tillsyn etc går på sparlåga. Besparing 0,2 mnkr.  

 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Inga 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Inga, samma service som tidigare. 
Är riskerna allvarliga eller inte: Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Inga 
Är riskerna allvarliga eller inte? Inte allvarliga 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:  

o Inga 
 
 

5. Kommunens mark på Suttene och Fiskebo föreslås säljas på öppna marknade. Intäkter 
används för att minska kommunens skuldsättning. Nuvarande jaktarrendator sägs upp. 

 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Inga  
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Inga, samma service som tidigare. 
Är riskerna allvarliga eller inte: Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Inga 
Är riskerna allvarliga eller inte? Inte allvarliga 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna.  

o Inga 
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Barn och utbildning/Omsorg 

6. Minska anslaget till föreningsverksamhet. Idag finns ca 3 mnkr avsatts denna förslås 
sänkas med 0.5 mnkr. 

 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Föreningar i Munkedals kommun. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Sämre utbud av föreningsverksamhet.   
o Särskilt utsatta grupper kan komma att få sämre förutsättningar till meningsfull fritid. 

 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  

o De som på olika sätt är involverade i föreningars styrelser och som ledare/tränare kan komma att 
behöva avbryta uppdragen.  

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

o En översyn av fördelningssystemet. Kriterier och uppföljningsansvar behöver värderas så att rätt 
prioriteringar görs när anslagen skall fördelas.  

 
 
 

7. Avskaffa biblioteksfilialerna, besparing 0,62 mnkr 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Biblioteksverksamhet i kommunens ytterområden. 
 
Riskanalys 
Sämre service för kommuninvånarna. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Innevånare i kommunens ytterområden får ta sig till huvudbiblioteket för boklån och andra 
kulturella sammankomster/utbud.  

o Försvårar för äldre och barnfamiljer som inte har tillgång till egen bil då de allmänna 
kommunikationerna inte går så ofta. 

 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Övertalighet av bibliotekarier. Oro och stress under omställningsprocess. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:  

o Personalenheten är behjälplig när det gäller att stödja övertalig personal under 
omställningsprocessen. 

o Utreda möjligheterna att utifrån huvudbibliotekets organisation öka servicen mot ytterområdena på 
olika sätt. Utreda ev. möjligheter utifrån befintligt bibliotek på Naturbruksgymnasiet Dingle. 

 
 

8. Minska resurerna inom tonårsgruppen – 0,25 åa besparing 0,113 mnkr 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?  
Personal inom Skolbarnomsorg gällande barn inom LSS som är över 12år 
 
Riskanalys 
Då behovet har minskat finns ingen risk. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna? 

o Inga risker för tillsvidare anställd personal. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna:  

o Inga. 
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9. Minska musikskolans resurser med 1,0 tjänst – besparing 0,430 mnkr. 

 
Verksamhet 
Den kommunala musikskolan består idag av fyra spetskompetenser som tillsammans bildar en helhet och 
som erbjuder ett nästan komplett utbud av instrumentalundervisning. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? En tjänst inom Musikskolan. 
 
Riskanalys 
Färre barn och unga i Munkedals kommun kommer att få tillgång till musikskola.  
Med minskning av en tjänst inom verksamheten kommer musikskolan att erbjuda utbildning på ett färre 
antal instrument. Verksamhetsinriktningar och ämnesval tex inom orkester och ensembleverksamhet 
kommer att minska eller rent av avvecklas. Färre offentliga framträdanden.  
Föräldrar kan komma att flytta sina barn i grundskolan till skolor utanför kommunen där det finns 
musikklass. Resultat av kulturministerns kulturskoleutredning kan få konsekvenser. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Längre kö till musikskolan.  
o Färre ensembler. 
o Minskat utbud riktat till skolorna. 

 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Övertalighet motsvarande en tjänst. Oro och stress under omställningsprocess. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

o Personalenheten är behjälplig när det gäller att stödja övertalig personal under 
omställningsprocessen. 

 
 

10. Avveckla stödteamet 2,0 åa – besparing 1,1 mnkr 
  
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Tjänsterna ligger inom barn och utbildning samt inom 
sektor Omsorg. Budgetmedlen för ena tjänsten ligger inom Barn och utbildning 0,6 mnkr och inom omsorg 
finns den andra tjänsten men finansieringen av tjänsterna ligger på KF förfogande 0,500 mnkr. 

 
Verksamhetsbeskrivning 
Utifrån KS beslut dnr KS 2012-230 ansökte man ur den upprättade sociala investeringsfonden för 
förebyggande av ohälsa bland barn och unga. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja projektansökan för 
perioden 2013-2014, dvs två år på summa 2 876 000 kr. Avsatt i sociala investeringsfonden är 3 000 000 
kr. Stödteamet är sedan januari 2015 en permanent verksamhet i Munkedals kommun.  
 
Syfte med Stödteamet 
Att genom ett tvärprofessionellt arbete skapa en helhet kring elev och familj för att möjliggöra en 
fungerande skolgång i den ordinarie skolmiljön. Stödteamet har i uppdrag att förbättra kommunens tidiga 
insatser för barn och unga. Stödteamet ska arbeta för att utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst.  
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?  

o De tidiga insatserna för barn kan bli mindre omfattande. 
o Barn riskerar att komma längre i en destruktiv situation i både hem och skola.  
o Vårdnadshavare till barn med svårigheter riskerar att få mindre stöttning i ett tidigt skede. Detta 

kan i sin tur leda till att situationen för familjen blir mer allvarlig än tidigare. 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  

o Övertalighet av en socialpedagog och en specialpedagog.  
o Risk för fler orosanmälningar till IFO som i sin tur kan leda till fler utredningar för IFO.  
o Ökad arbetsbelastning på arbetsgrupperna - resursteam, lärare, rektorer och socialsekreterare. 

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

o Stödteamets professioner är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden. 
o Personalenheten kommer att stötta och vara behjälpliga i processen. 
o Socialsekreterare ska framgent regelbundet delta på skolornas elevhälsoteammöten. Syftet med 

detta är att förebygga antalet orosanmälningar. Detta leder i sin tur till ett arbete för tidiga insatser. 
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o Arbetsgivaren följer ständigt upp arbetsbelastningen för olika professioner i verksamheterna och 
kommer även att göra så för ovan nämnda grupper. 

o Genom en ökad samverkan mellan sektorerna kommer målgruppen att kunna få ett likvärdigt stöd. 
Sektorcheferna kommer att upparbeta en tydligare struktur för samverkan mellan de olika 
sektorerna. 
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Resultatbudget (drift) 

Mnkr 
Budget 

2016
Budget 

2017
Plan

 2018
Plan 

 2019 
Intäkter 82,527 82,527 82,527 82,527 
Kostnader -617,443 -620,581 -612,536 -596,569 
Kapitalkostnader -28,740 -28,740 -28,740 -28,740 
Verksamhetens Resultat -563,656 -566,794 -558,749 -542,782 
Kommunbidrag 563,656 566,794 558,749 542,782 
Årets Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar  
 
Fördelning per sektor 
 
 Budget Budget Plan Plan Plan       
Nämndernas ram, 
mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 

Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen  563,656 566,794 558,749 542,782 547,321 3,138 -8,045 -15,967
ej utfördelat (succesivt 
återställning resultat)   0,000 -1,900 -3,900 0,000 0,000 -1,900 -2,000
Kommunledningskontor  52,627 52,398 53,498 53,498 53,498 -0,229 1,100 0,000
varav till KS förfogande  5,335 5,335 6,435 6,435 6,435 0,000 1,100 0,000
Sektor för samhällsbyggnad 89,967 94,604 94,604 94,604 94,604 4,637 0,000 0,000
Sektor för Barn- och 
utbildning 202,654 201,554 201,554 201,554 201,554 -1,100 0,000 0,000
Sektor Omsorg 218,409 218,239 217,139 217,139 217,139 -0,170 -1,100 0,000

 
Ramförändringar per sektor 2016-2019 
Under 2016 ökades Kommunstyrelsens ram med totalt 30,9 mnkr, varav 16,6 mnkr i  
versksamhetsökningar. Resterande medel som tilldelats är kompensation för pris-och löneökningar samt 
kapitalkostnader. 
 
I det ökade kommunbidraget för verksamhetsutökning på 16,6 mnkr har tilläggsanslag getts från KS 
förfogande med 6,5 mnkr.(Tilläggsanslag 3,8 mnkr BUN, 1,1 mnkr socialsektreterare tillfällig, 0,8 mnkr chef 
sektor Omsorg, 0,8 mnkr ökat fastighetsunderhåll inom Samhällsbyggnad.) En återbetalning till KS 
förfogande av 1,1 mnkr kommer att ske 2018 från sektor Omsorg. 
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Förändring 2017 
Inom kommunstyrelsen krävs anpassningar på totalt 2,263 mnkr. Resterande minskning av kostnader finns 
inom finansverksamheten på 6,899 mnkr. Utökning av ram inom kommunstyrelsen är på 5,4 mnkr. Så en 
nettoökning av kommunbidraget har skett med 3,138 mnkr. 
 
Nedan redovisas per sektor utökning av ram per år. 
 

Ramförändringar  2016 2017 2018 2019 
          
Kommunstyrelsen totalt 563,656 566,794 558,749 542,782
Ramändring 30,850 3,138 -8,045 -24,012

Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 14,235 0,000 0,000 0,000
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)  -0,006 0,000 0,000 0,000
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 16,621 3,138 0,000 0,000
Succesiv återställande av resultat   0,000 -1,900 -3,900
Ökade driftkostnader kapitalkostnader investering   0,000 -6,145 -20,112
          
Kommunledningskontor ram 52,627 52,398 53,498 53,498
Ramändring -1,199 -0,229 1,100 0,000
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 3,975 0,000 0,000 0,000
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -7,919 0,000 0,000 0,000
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) -2,599 -0,229 0,000 0,000
KS förfogande 5,344 0,000 1,100 0,000
          
     
Sektor Omsorgs ram 218,409 218,239 217,139 217,139
Ramändring 11,636 -0,170 -1,100 0,000
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 4,815 0,000 0,000 0,000
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,769 0,000 0,000 0,000
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,052 -0,170 -1,100 0,000
Sektor barn o Utbildnings ram 202,654 201,554 201,554 201,554
Ramändring 18,922 -1,100 0,000 0,000
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 3,826 0,000 0,000 0,000
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 8,427 0,000 0,000 0,000

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,669 -1,100 0,000 0,000
          
Sektor Samhällsbyggnads ram 89,967 94,604 94,604 94,604
Ramändring 1,491 4,637 0,000 0,000
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 1,618 0,000 0,000 0,000
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -1,283 0,000 0,000 0,000

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 1,155 4,637 0,000 0,000
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Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2017, samt plan 2018-2019.  
 
Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt beslut ska 
investeringsvolymen högst uppgå till 30 mnkr.  
 
Enligt god ekonomiska hushållning ska nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade verksamheten (fter 
avdrag för amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) finansieras av avskrivningar och resultat till 
100 %.  
 
Efter genomgång och sammanställning av investeringar uppgick volymen till 72,950 mnkr. Detta skulle 
innebära en ökad driftskostnad motsvarande 2,1 mnk samt en nyupplåning. Den ökade  volymen avsåg främst 
ombyggnation av föskolekök Centrumskolan och Kungshöjden , förberedelser nytt äldreboende/ombyggnation 
äldreboende, tillbyggnation Kunskapens hus och ombyggnation Dingle naturbruksskola. I planerna ingick även 
flytt och nybyggnation av förskolan i Dingle samt om- och tillbyggnad av brandstationen i Munkedal. 
 
En omprioritering föreslås vilket innebär en bortprioritering av 25,8 mnkr vilket minskar kapitalkostnaderna. 
Trots det uppgår investeringsbudgeten uppgår till 47,1 mnkr. Detta beror på att ombyggnation brandstation 
ingår med 15 mnkr. Dessa kommer att helt att finansieras av externhyra från VGR. Resterande del av av 
denna investering avser kommunal verksamhet och ingår i kvarvarande investeringsbudget. Total 
investeringsvolym (exkl VGRs andel ombyggnad brandstationen) 32,2 mnkr.  
 
Sammanställning 

Mnkr 
Budget  

2017
Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunstyrelsen 46,9 152,3 111,5 
Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 
Sektorn för Samhällsbyggnad 42,1 149,3 109,3 
Sektorn för Omsorg ( IFO,Vo,Stöd) 0,8 0,7 1,3 
Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 
Bygg 0,75 0,75 0,75 
Totalt för kommunen  47,1 153,0 112,2 
Avgår extern finansiering Brandstation -15,0  
Summa  32,2  
Ram för året 30,0 30,0 30,0 
diff -2,2 -123,0 -82,2 
 
Specificering per sektor 
 Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,100 0,100 0,100 
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,500 0,200 0,100 
UTBYTE PC  1,300 0 0 
Nytt E-handels system 1,000 1,000 0 
Summa Kommunledning 3,150 1,550 0,450 

 
 Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 
ÄO ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL 0,150 0,100 0,100 
GEM INVENTARIER (ÄO 0,350)/Stöd (0,100) 0,450 0,300 0,300 
ÄO LARM 0,100 0,100 0 
Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0 0 
ÄLDREBOENDE FOSS inventarier 0 0 ? 
Summa Sektor Omsorg 0,800 0,600 0,500 

 
 Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 
FÖRVALTNINGSLEDNING 5 ÅR 0,800 0,700 0,500 
Summa Barn och Utbildning 0,800 0,700 0,500 
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 Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, tkr 2017 2018 2019 
  
Gata/mark 4,300 15,500 5,300 
BELÄGGN O BROARB  0,800 0,800 0,800 
BELÄGGNING MYRBOTTEN 0 0,700 0 
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 
KARTA 0,100 0,100 0,100 
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 
UTB BOSTADS/IND_OM 0,300 0,300 0,300 
HÅBY RONDELL 0 1,500 0 
INDUSTRIOMR SÄLEBY 0 1,000 0 
BOSTÄDER KORPÅS  0 1,000 1,000 
GC-VÄG GLÄBORG                 0 2,000 0 
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0 
GC UTMED STALEVÄGEN 0 1,000 0 
GÅRVIK STRANDZON 0 2,000 0 
GC SALTKÄLLAN 0 0,500 0 
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0 0,500 0 
OFFENTLIG TOALETT 0 0 1,000 
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 
BUSSTATION JVG 0 *1,000 0 
UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE(TEGELVERKET) 1 ,000 0 0 

UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE(BERGSÄTER) 0 1,000
                   
*1,000 

  

Fastigheter 36,750 132,250
     
102,900 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 
OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,100 
KÖK CENTRUMSKOLAN/FÖRSKOLA *2,500 *17,500 0 
KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA *2,350 *2,350 0 
GÅRVIK TOALETT  0 0,500 0 
ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 
ÅTGÄRDER ISHALL 0 0 0 
HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 
ÖNNEBACKA FÖRSKOLA 0 0 0 
SPRINKLER SKOLA/ÄLDREBOENDE 0,500 0 0 
ÅTGÄRDER VÄSSJEGÅRDEN 0,500 0 0,500 
NYTT ÄLDREBOENDE *1,000 100,000 100,000 
ANPASSNING ÄLDREBOENDE ALLEGÅRDEN 6,000 0 0 
SPORTTHALLEN CAFETERIA 0 2,000 0 
MUNKEDALSSKOLANS SKOLGÅRD 1,000 0 0 
TILLBYGGNAD KUNSKAPENS HUS MM 3,000 0 0 
DINGLE NATURBRUKSKOLA 2,000 2,000   
MUNKEDALS BRANDSTATION *15,000 6,000 0 
Städ 200 0,200 0,200 
STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 
Kost 0,300 0,300 0,300 
KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,300 
Park & skog 0,550 0,550 0,550 
REDSKAP 0,300 0,300 0,300 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 
  
Plan och bygg 0,750 0,750 0,750 
DETALJPLANER 0,750 0,750 0,750 
  
Summa Samhällsbyggnad 41,600 149,300 109,250 
  
Summa Kommunen 47,100 153,000 112,200 
*Bortprioritering  
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Beskrivning av investeringar per projekt 
 
Kommunledningskontor 3,150 mnkr 
 
Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s k 1 % 
regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 100 tkr. 
 
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):  
Investering avser eventuell datautrustning, såsom server eller liknande. 
Den ökade antalet datorer och kraven på snabbare uppkopplingar tillsammans med att större datamängder 
överförs kräver nyinvesteringar i nätverksprodukter, både för luftburen och för trådbunden IT-kommunikation. 
Investeringen görs löpande under året när behovet uppstår.   
 
Beslutsstöd (0,500 mnkr):  
Investering avser nytt beslutsstödsystem Hypergene, införande under 2013-2015. 
 
Utbyte PC (1,300 mnkr):  
Investeringen görs löpande under året när behovet uppstår.   
 
Upphandling ekonomisystem/ehandel system (1,000 mnkr):  
Under 2015 går avtalen avseende e-handelssystem och ekonomisystem ut och måste upphandlas. 
Engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som investeringar. 
 
Sektor Omsorg  0,800 mnkr 
 
Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
Gemensamma inventarier (0,450 mnkr:  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden(0,350) och inom Stöd (0,100). 
 
Larm ordinärt (0,100 mnkr):  
Investering avser larm till ordinärt boende. 
 
Nytt verksamhetssystem (0,100 mnkr):  
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura. 
  
Sektor Barn och utbildning  0,800 mnkr 
 
Inventarier barn o utbildning (0,800 mnkr):  
Komplettering av möbler och andra inventarier till Önnebacka förskola, tre nya avdelningar 2017 0,300 
mnkr år 2017. 
 
Möbler och andra inventarier till ny förskoleavdelning i Dingle 0,200 mnkr år 2018 
 
Fortsatta investeringar för ljuddämpande insatser på förskolor 0,050 mnkr/år 
 
Kompletterande reinvestering möbler på olika förskolor, skolor, bibiliotek och fritidsverksamhet. 0,250 
mnkr/år 
 
Högtalaranläggningar på de skolor som saknar detta. Led i handlingsplan efter risk- och sårbarhetsanalys 
efter skolmassaker i Trollhättan, 0,200 mnkr/år 
 
Sektor Samhällsbyggnad 42,1 mnkr 
 
Gata mark 4,300 mnkr 
 
Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar 
 
Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna 
 
Karta (0,100 mnkr):  
Ny framtagning av grundkarta för nya områden 
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Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 
 
Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 
bidrag 
 
Utbyggnad bostadsområde Tegelverket (1,000 mnkr) 
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. Kommunen anlägger gata mm och Munkedal Vatten AB 
va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. 
 
Fastighet 36,750 mnkr 
 
Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. 
 
Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. 
 
Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna. 
 
Ombyggnad Centrumskolan kök/förskola (*2,5 mnkr):  
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök enligt KF:s beslut samt nybyggnad av förskola.  
Bortprioritering 7,5 mnkr år 2017. Senareläggs till 2018 17,5 mnkr.  
 
Kök Kungshöjdens förskola (*2,350 mnkr):  
Upprustning och modernisering av kök. Bortpriorioriteras med 2,350 mnkr år 2017. Senareläggs till 2018.  
 
Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter. 
 
Handikappanpassning (0,100 mnkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 
Sprinkler skola/äldreboende (0,500 mnkr):  
För ökad säkerhet. Installation av sprinkler för att öka säkerheten i verksamheterna 
 
Åtgärder Vässjegården (0,500 mnkr):  
Nödåtgärder för ökad hygien och säkerhet. 
 
Nytt äldreboende (*1,000 mnkr):  
Projektering påbörjas för fler boendeplatser inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. Bortprioritering 
9,000 mnkr för 2017. Senareläggs till 2018.  
 
Anpassning äldreboende Allegården (6,000 mnkr):  
6-7 nya boendeplatser på Allegården. Rehab får flytta till andra lokaler. 
 
Munkedalsskolans skolgård (1,000 mnkr):  
Skolgården är sliten och behöver fräschas upp. 
 
Tillbyggnad Kunskapens hus (3,00 mnkr):  
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är trångbodd. Ytterligare lokaler behöver tillskapas för att vsh 
ska fungera bättre. 
 
Dingle naturbruksskola ombyggnation (2,000 mnkr) 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras för såväl kommunala verksamheter som externa hyresgäster. 
 
Munkedals brandstation (*15,000 mnkr) 
Total investering 21 mnkr varav 15 mnkr under 2017. Kaptitalkostnaderna finanseriat till 90 % av extern 
hyresgäst som även betalar driftskostnaderna för lokalerna. Lokalerna utökas för ambulansens behov. 
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Städ 
Städ allmänt (0,200 mnkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
Kost 
Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
 
Park & Skog 0,550 tkr 
Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av gräsklippare mm 
 
Div bad (0,50 mnkr):  
Åtgärder vid och material till badplatser mm 
 
Byggnadsnämnd 
Detaljplaner (0,750 mnkr):  
Kommunala detaljplaner för verksamheter.  

Bortprioritering av investeringar 
Utgångsläget vid budgetarbetet var ett investeringsbehov på  72,950 mnkr. Detta innebar en ökad 
kapitalkostnad och nyupplåning på 2,1 mnkr. Förslag till bortprioritering har gjorts för att komma ner i 
driftkostnader. 
 
BUSSTATION JVG 1,000
UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE(BERGSÄTER) 1,000
KÖK CENTRUMSKOLAN/FÖRSKOLA 7,500
KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 2,350
NYTT ÄLDREBOENDE 9,000
MUNKEDALS BRANDSTATION 5,000
Prioritering komma ner till 47,1 mnkr 25,850

 
Konsekvenser 
Bussstation JVC 
Bortprioriterad (1,000 mnkr) flyttas till 2018. Konsekvensen är att tillgängligheten inte förbättras. Statsbidrag 
söks med samma summa. 
 
Utbyggnad bostadsområde Bergsäter 
Bortprioriterad (1,000 mnkr). Flyttas ett år. Konsekvensen är att det inte finns några lediga villatomter i 
västra Munkedal. 
 
Ombyggnad Centrumskolan kök/förskola  
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök enligt KF:s beslut samt nybyggnad av förskola.  
Bortprioritering 7,5 mnkr år 2017. Senareläggs till 2018 17,5 mnkr. Konsekvensen är att ombyggnaden av 
köket senareläggs. Förskoleutredningen uppdateras för att se om utredningens slutsatser består. 
 
Kök Kungshöjdens förskola 
Upprustning och modernisering av kök. Bortpriorioriteras med 2,350 mnkr år 2017. Senareläggs till 2018. 
Konsekvensen äratt ombyggnaden senareläggs 
 
Nytt äldreboende 
Projektering påbörjas för fler boendeplatser inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. Bortprioritering 
9,000 mnkr för 2017. Senareläggs till 2018. Konsekvensen är små och påverkar möjligen processen 
marginellt. 
 
Munkedals brandstation 
Total investering 21 mnkr varav 15 mnkr under 2017, bortprioritering 6 mnkr flyttas till 2018. 
Kaptitalkostnaderna finanseriat till 90 % av extern hyresgäst som även betalar driftskostnaderna för 
lokalerna. Lokalerna utökas för ambulansens behov. 
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Kommunful lmäktiges mål för god ekonomisk hushål lning 
Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, 
följa upp och utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd 
målen.  
 
Kommunstyrelsens resultatmål utgår ifrån de av kommunfullmäktige antagna inriktningsmål. Resultatmålen 
är delmål för att nå inriktningsmålen. Nedanstående resultatmål är fastställda för budget 2016-2017. 
Revidering kommer att ske inför budget 2018-2019.  

Resultatmål 
Kommunstyrelsen har antagit 36 resultatmål utifrån kommunfullmäktiges 9 inriktningsmål. Redovisning sker 
per sekor nedan. 

Kommunledningsstab 
För kommunledningsstaben är 15 resultatmål beslutade med utgångspunkt från 6 av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017. 
 
1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet. 
1.1  Resultatmål: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Ta fram kommunövergripande plan för arbetet med barnkonventionen X       
Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser politisk nivå X       
Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser tjänstemannanivå X       
Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser X       
Andel beslut där barnchecklista beaktats     100%   
Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån 
barnchecklistan)     100%   

 
1.1.1 Verksamhetsmål: 
Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser 

 
1.2  Resultatmål: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 
processer År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa och kommuninvånarnas hälsoläge för 
att skapa en gemensam kunskapsbas (politiker och tjänstemän) X       

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser 
(tjänstemän) X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivnning av folkhälsoperspektivet i 
tjänsteskrivelser     100%   

 
1.2.1 Verksamhetsmål: 
Skapa ny organisering och struktur för folkhälsoarbetet 

 
 
2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 
2.1  Resultatmål:  Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
I mallen för tjänsteskrivelse ska ett förtydligande göras av miljöaspekterna X       
Utbilning för tjänstemän som skriver tjänsteskriveler om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av miljöaspekten i tjänsteskrivelser     100%   
  
2.1.1 Verksamhetsmål: 
Utbilning för tjänstemän som skriver tjänsteskriveler om hur man tolkar 
miljöaspekter i tjänsteskrivelse 

 
Näringsliv och arbete 
5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 
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5.1  Resultatmål: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som attraktivt 
besöksmål År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Färdigställd handlingsplan  -   1   
  
5.1.1 Verksamhetsmål: 
Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft 

 
5.2  Resultatmål: Utveckla servicekontorets verksamhet År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Utbildningstillfällen för servicekontorets personal   2   1    
 Utvärdering av verksamheten  -   1    
  
5.2.1 Verksamhetsmål: 
Skapa förbättrad enhetlig service och mottagande 
Förbättrad kvalitet och effktivitet. Kvalitetssäkad verksamhet 

 
5.3  Resultatmål: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 1   -   

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi och 
budgetanslag -   1   

  
5.3.1 Verksamhetsmål: 
Skapa förutsättningar för nya företagsetableringar 
Stärka relationen mellan Munkedals kommun och det lokala näringslivet 

 
5.4  Resultatmål:  Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 
kommun År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 1   -   

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till Landsbygdsstategi och 
budgetanslag -   1   
 

5.4.1 Verksamhetsmål: 
Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft 

 
5.5  Resultatmål:  Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare för att ta del av goda 
exempel 2   -   

Reviderad upphandlingspolicy alternativt framtagande av upphandlingsstrategi för 
innovativ upphandling. -   1   

 
5.5.1 Verksamhetsmål: 
Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att fler företag i delregionen 
tycker det är intessant att lämna anbud. 
Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att andelen produkter som är 
producerade enligt svanska lagar och avtal, samt att andelen ekologisk och 
närproducerad mat ökar i kommunens verksamheter. 

 
Fritid och kultur   
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär och 
god kvalitet 
  
7.3 Resultatmål: Minska droganvändningen  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 80%       -   
Andel tobaksfria elever i åk 9  80%    -   
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7.3.1 Verksamhetsmål: 
Samverkan mellan kommunala verksamheter samt polis t ex genom 
Konradgruppen och lokala BRÅ. 
Skapa engagemang mot droger genom aktivitet på tema ANDT 

 
Rollen som arbetsgivare 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som 
präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald. 
8.1 Resultatmål: Ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan fram till 2018, 
utifrån arbetsmiljöpolicyn År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall

Minska ohälsan  7 
%   5%   

 
8.1.1 Verksamhetsmål: 
 Handlingsplan för ohälsa skall vara färdig 
 Ta fram rutiner för uppföljning av handlingsplanen 

 
Styrning och ledning 
9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet 
följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var 
fjärde år 
9.1 Resultatmål: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 
ägarpolicyn År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd  1       
 Se över budgetprocessen -tydliggöra resurser mot grunduppdrag     1   
Ta fram definition av vad grunduppdraget är inom varje sektor     1   
  
9.1.1 Verksamhetsmål: 
Ekonomi: Samråd tidsplan/ med i budgetprocessens tidsplan (möten) 
Ekonomi: Uppdrag resursfördelning verksamhet- 2016-2018 
Ekonomi: Finansieringsprincip övergripande resursfördelning- 2016-2017 
Kvalitetsgrupp: Definiera grunduppdrag per verksamhets- kvalitetsgrupp 2017 

 
9.2 Resultatmål: Fortsatt arbete med implementering av beslutsstödsystem  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Modul för budget och prognos     1   
Drift av personalrapporter i Hypergene 1       
Drift av skolrapporter i Hypergene 1       
Införande och drift av delårsrapport i Hypergene 1       
Modul för vård och omsorg     1   
  
9.2.1 Verksamhetsmål: 
Samtliga verskamheter ska kunna rapportera in ekonomi och mål samt övrig 
uppföljning i hypergene under 2016 ( i ny delår/bokslutssrapport) 
Under 2016 planera genomförandet av budgetmodul, 2017 implementera modul 
Fortsatt utveckla styr och ledningssystemet 
Implementering av PA rapporter samt Utbildning av användandet av PA rapporter 
till alla chefer år 2016 
Uppstart kvalitetsrapport barn och Utbildning i hypergene år 2016 
Implementering av skol rapporter samt utbildning av användandet av 
skolrapporter till rektorer. År 2016 

 
9.3 Resultatmål: Fortsatt arbete med förtydligad struktur för kommunens 
styrdokument. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Uppdatera/revidera policydokument 10   10   

 
9.3.1 Verksamhetsmål: 
Ekonomi: De uppdaterade ekonomistyrningsprinciper ska vara kända i kommunen 
2016 
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Ekonomi: Avsluta inaktuella styrdokument 
Adm: Tydliga riktlinjer för framtagande av styrdokument. 
Adm: Förbättrade enhetliga mallar. 

 
9.4 Resultatmål: Förbättra kommunens information till och dialog med 
medborgarna. (bla. via webben) År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)  100   100    
 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 
(%) 40   43   

  
9.4.1 Verksamhetsmål: 
 Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft 

 
9.5 Resultatmål: Fortsatt arbete med 
beslutandeprocessen/beredningsprocessen. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Handläggare i Ciceron handläggarstöd 5   10   
 Processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda 2   3   

 
9.5.1 Verksamhetsmål: 
 Effektivare hantering av tjänsteskrivelser och sökningar i diariet 
 Effektivare distrubition av sammanträdeshandlingar. 

Sektor Samhällsbyggnad 
Inom sektorn finns 3 st resultatmål utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 
Näringsliv och arbete 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 

5.1  Resultatmål: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Andelen inköpta ekologiska livsmedel (utfall 2015 13,9%) 14,5%   15,5%   
Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel  JA    -   
Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Götaland)  -   >2016   

 
5.1.1 Verksamhetsmål: 
Öka andelen ekologiska livsmedel inom valda områden 
Mäta och utvärdera andelen närproducerade livsmedel  

 
Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
6.1 Resultatmål: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Genomföra/undersöka nyttjandegraden/-tiden i kommunala lokaler  (JA/Nej) JA       
Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 (%) 

-   
> 
år2016   

 
6.1.1 Verksamhetsmål: 
Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre kunna 
nyttja dem  
Presentera tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar 

 
 
6.2 Resultatmål: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Minska engergianvändningen (KWH/m2) < 162   < än 2017   
Öka andelen förnyelsebar energi (%) > 95   > än 2016   
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6.2.1 Verksamhetsmål: 
Genom energieffektivisering förbättra energianvändningen i kommunala 
lokaler 
Konverta anläggningar till förnyelsebar energi 

Sektor Barn och utbildning 
För Barn och utbildning finns 6 st resultatmål utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 
Utbildning  
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt. 
3.1  Resultatmål förskola:  Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Varje avdelning rapporterar till förskolecheferna en gång i månaden på APT 10 ggr   10 ggr   
  
3.1.1 Verksamhetsmål: 
Varje förskoleavdelning schemalägger en pedagogisk utemiljöaktivitet om 
dagen. 

 
3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk 
utbildning inom vuxenutbildningen. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   
 
3.2.1 Verksamhetsmål: 
Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning 

 
3.3  Resultatmål: Alla ungdomar 16-19 år skall erbjudas aktiviteter utifrån 
kommunens aktivitetsansvar. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Mätning av antal  ärenden 2 ggr/år 16-19 år 2   2   
Erbjuder alla ungdomar aktivitet 100%   100%   

 

3.3.1 Verksamhetsmål: 
Uppdraget är att kunna erbjuda Ungdomar mellan 16-19 år lämpliga 
individuella åtgärder. 

 
3.3  Resultatmål: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens 
olika verksamheter för gott resursutnyttjande.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Nätverksmöten 2   2   
  
3.3.1 Verksamhetsmål: 
Sprida goda pedagogiska arbetssätt för ökad kunskap inom barn och 
Utbildning 

 
Fritid och kultur  
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet 
 
7.1 Resultatmål: Samordna fritidsverksamheter och behovet av mötesplatser 
under samlingsbegreppet Allaktivitetshus     År 2016      År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1       
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)     1   
Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet  3   3   
Skapa en kulturskola -   1   
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7.1.1 Verksamhetsmål: 
Kultur och fritid ansvarar för utvecklingen av Allaktivitetshus 
Samordna mötesplatser för ungdomar  
Genomföra översyn av budgeterade medel till föreningslivet 
Främja det tätortsnära friluftslivet genom motionsspår och vandringsleder 

 

Utveckla "Ljusfesten" i Örekilsparken tillsammans med föreningar och 
företagare 
Ta fram en ny Kultur-och fritidsplan för 2016-2019 
Utveckla besöksnäringen med fokus på natur-, friluftslivs- fritids - och kultursektorn. 

 

 
7.2 Resultatmål: Fortsatt bredda verksamheten i biblioteket År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17  på 
vardagar? (tim) 2   2   
Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 24   24   
Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 5    5   
Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med 
andra aktörer 5    5   
Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 5    5   
  
7.2.1 Verksamhetsmål: 
Läsfrämjande för barn- och unga  
Bredda samarbetet med skolan 

Sektor Omsorg 
Ny organistaion gäller from 2016 genom sammanslagning av de två sektorerna: Vård – och omsorg och 
Stöd till sektor Omsorg med tre avdelningar (Vård och Äldreomsorg, Stöd och IFO). 
 
Avd. vård och äldreomsorg 
Kommunstyrelsen har tagit fram 6 resultatmål för äldreomsorg utifrån 3 av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017. 

4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får de stöd som behövs, när det behövs utifrån behov 

 
Boende för äldre + Stöd till personer med demenssjukdom 
4.1  Resultatmål:  Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80%   84%   
Antal miljöanpassningar 5   10   
Andel personal med eftergymnasial demensutbildning  50%   50%   
Andel tillls vidareanställd personal som genomfört demens-ABC  100%   100%   
  
4.1.1 Verksamhetsmål: 
Förbättra boendemiljön så att den underlättar för personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt 
Alla nyanställda inom Vård och Omsorg ska under sitt första halvår ha 
genomgått Svenskt demenscentrums webbutbildning "Demens ABC" 
Utvekla demensnätverken för undersköterskor 

Stöd till anhöriga  
4.2  Resultatmål: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 4   4   
 

4.2.1 Verksamhetsmål: 
Utbilda stödpersoner i hemtjänsten som kan vara ett stöd till personer med 
demenssjukdom och närstående 
Personalen ska stödja den enskilde i att hålla kontakt med anhöriga och 
vänner 
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Anhöriga/närstående ska känna sig välkomna i mötet med oss, ges 
möjlighet till delaktighet och uppleva att dom får ett bra bemötande 

 
Organisation och samverkan 
4.3  Resultatmål: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 
en fungerande samverkan – internt och externt, för att genom detta kunna 
utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Återinläggning på sjukhus < 7 %   < 5%   
Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsbesked (KLARA statistik)  3,5   3   
Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 2   4   
  
4.3.1 Verksamhetsmål: 
Förbättra tvärproffesionell samverkan för att möta särskilda behov inom VO, 
LSS, psykiatri  
Vidareutveckla samverkan med Närhälsan kring personer med demens 
Samverkan inom SML och IT-enheten utveckla eHälsa och välfärdsteknologin 
inom omsorgen 
Samverka med föreningar och frivilliga för ett bredare utbud av aktiviteter 
och gemenskap 

 
Boende för äldre (samhällsbyggnad) 
6. Inriktningsmål: Kommunen kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur 
6.1  Resultatmål: Förbereda och planera för  Äldrecenter för att möta ett 
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
Påbörjad detaljplan (Aktivitet)  ja   -   
  
6.1.1 Verksamhetsmål: 
ÄO övergripande: Förbereda och planera för  Äldrecenter  

 
Medarbetare, ledarskap och kompetensförsörjning 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald. 
8.1  Resultatmål: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa ett en god arbetsmiljö och minskad ohälsa År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Andel anställda med utbildning  99%   100%   

Sjukfrånvaro 

minskande 
0,5 %från 

2015 
  

minskande 
0,5 %från 

2016 
  

Personalomsättning omsorgspersonal särskilt boende och hemtjänst  18%   15%   
  
8.1.1 Verksamhetsmål: 
Organisationen ska skapa förutsättningar för medarbetares engagemang 
och delaktighet i utvecklingsprocesser 
Tydlliggöra utvecklingsmöjligheter och möjliga karriärsvägar 

 
8.2 Resultatmål: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen – så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 
minskad introduktionstid < 2015   < 2016   
antal elever/praktikanter >2015   >2016   
Fler utbildade praktikhandledare på enheterna  >2015  >2016   
 
8.2.1 Verksamhetsmål: 
Enheterna inom vård och omsorg ska erbjuda elever bra och lärorika 
praktikplatser 
Vård och omsorg ska ha en övergripande strategi för vikariehantering och 
arbeta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan 
Arbeta fram ett tydlig introduktionsprogram för samtliga professioner inom 
VO 
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Avd. Stöd  
Avdelningen har 6 resultatmål utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamheten har utarbetat 
verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017.  
Utbildning  

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt 
3.1  Resultatmål:  Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 
sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  100%   100%   
 

3.1.1 Verksamhetsmål: 
Utvecklad samverkan med varje individ/brukare, myndigheter och andra 
aktörer. 

 
3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 

År 
2016   

År 
2017   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100%   100%   

 
3.2.1 Verksamhetsmål: 
Samarbete med andra aktörer för att ge individuell utbildning 

 
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det 
stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. 
4.1  Resultatmål: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika 
individers specifika behov.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 
(10 delfrågor om kvalitet) 72%   75%   

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov Ja   -   
Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering -   Ja   
  
4.1.1 Verksamhetsmål: 
Utreda möjligheten för boende inom stöds insatser att ha möjlighet till 
internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten 
Säkerställa att varje enhet arbetar med utbildning och arbetssätt som 
anpassas utifrån individens insatsnivå 
Kvalitetsmått och nivågruppering implementeras i verksamheterna.  
 
5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling   
5.1  Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens 
olika sektorer.  År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal OSA anställningar  10 st      

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal 
praktikplatser (KAS) Budget till 20 platser 40 platser  KF 

Enligt 
KF´s 

tilldelning      
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som 
A. Börjat arbeta, andel (%) Kommunal arbetsmarknadsstatistik KAS 10      
Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 9      

 
5.1.1 Verksamhetsmål: 
Bereda verksamheterna för att kunna ge stöd och kunna ta emot praktikanter. 

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald  

125



27 
 

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 
socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 45   60   
Minska sjukfrånvaron till 7,5%   7%   
  
8.1.1 Verksamhetsmål: 
Arbeta med implementering av kommunens rehabiliteringsplan. 
Marknadsföra kommunen som den goda arbetsgivaren. 

 
Avd. IFO 
Kommunstyrelsen har tagit fram 6 resultatmål för Stöd utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017. En 
organisationsförändring har gjorts under året och uppdelning av mål har gjorts till avd. IFO 
 
Utbildning  

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt 
3.1  Resultatmål:  Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 
sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  100%   100%   
 

3.1.1 Verksamhetsmål: 
Utvecklad samverkan med varje individ/brukare, myndigheter och andra 
aktörer. 

 
 
3.3  Resultatmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i 
syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser. År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 4 300   3 700   
Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 200   197   
Barn i familjer med ekonomiskt bistånd/ekonomiskt utsatta barn % 4,5%   4,3%   
Unga vuxna med försörjningsstöd % 8,0%   7,8 %   
  
3.3.1 Verksamhetsmål: 
Utveckla hemmaplanlösningar för att säkerställa kvalitet och effektivare 
resursutnyttjande  
Att minska kostnaderna för placeringar på institution och familjehem 

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 
som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald  
8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 
socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall
Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare Ja       
  
8.1.1 Verksamhetsmål: 
Marknadsföra kommunen som den goda arbetsgivaren. 
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Framtid kommunstyrelsen  

De kommande åren kommer fokus att läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att 
innebära såväl stora organisationsförändringar som effektiviseringskrav på verksamheterna. Obalansen 
mellan verksamhet och ekonomi beror i huvudsak på ökade volymer inom sektor Omsorg. För att hantera 
och kunna avbalansera dessa underskott måste verksamhet ses över utifrån kvalitetsnivåer, mer fokus på 
hemmaplanslösningar men även det förebyggande arbetet. 

Antalet äldre över 80 år kommer att öka fram till 2025 vilket sannolikt medför ett ökat omsorgsbehov. För 
att hantera det ökade behovet är digitala lösningar/välfärdsteknologi ett sätt att bidra för att frigöra tid för 
personal. Det kommer också att handla om att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre både för 
att minska kostnaderna men också för att möta det ökade behovet framför allt avseende personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt. 

Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är, och kommer att vara, fortsatt hög under de 
kommande åren enligt migrationsverkets prognoser. Detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade 
boenden utifrån myndigheters krav samt att ha en strategi och plan för detta.  

Utmaning framöver handlar vidare om att på att få ett så lyckat integrationsarbete som möjligt. Att skapa 
goda förutsättningar för att ta emot barn och unga i förskola och skola samt att ge vuxna möjlighet till 
studier och/eller barnomsorg för att komma ut i arbete eller vidare studier. Här kommer det att vara av 
största vikt att flera huvudmän samarbetar. Vidare handlar det om att det finns tillgång till boende.  

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi visar bl s att den bästa ”vaccinationen” för att ge en 
människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Resultaten för Munkedal har förbättrats men fler insatser 
behöver göras framöver.   

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god. 
Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a 
äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga 
lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. 
Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig.  

En mycket viktig faktor är kommunens anställda. Under de senaste åren har ohälsotalen ökat. Det är av 
största vikt att sätta in tidiga insatser och att arbeta för ett ökat frisktal. Detta gäller såväl sänkning av 
ohälsotalet som utbildning/insatser i arbetsmiljöarbete. 

Kommunen står också inför utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla personal samt också det faktum 
att inom loppet av 5-10 år kommer en stor del av kommunens anställda att gå i pension. Redan idag har 
kommunens svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens men speciellt inom IFO och LSS 
verksamheterna.  

Uppstart av arbete med ny budgetmodell påbörjas under kommande år och beräknas tas i bruk inför budget 
2018-2019. Tanken är att införa ett resursfördelningssystem för att få en mer rättvis fördelning av 
kommunbidrag. 

Samhällsbyggnad 

Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore fallet. 
Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom 
tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god 
 
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet från 
extrent inhyrda lokaler. 
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Barn och utbildning 

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi bl. a visar att den bästa ”vaccinationen” för att ge en 
människa ett gott liv är lyckade skolresultat. 
 
Lyckade skolresultat minskar individers risk för att hamna i samhällsingripande, bli beroende av ekonomiskt 
bistånd från samhället, fastna i arbetslöshet, missbruk och annat utanförskap. Ännu fler år av anpassningar 
kommer att innebära att fler elever inte når målen för undervisningen. Fler unga kommer att bli föremål för 
samhällsingripande och beroende av samhällsinsatser, som ekonomiskt bistånd, insatser från 
Försäkringskassa, missbruksvård etc. Ett sunt samhälle satsar på skola och integration för allas lika 
möjligheter.  
 
Huvudmannen har efter Skolinspektionen tillsyn hösten 2012 lagt upp en handlingsplan för strategiskt och 
systematiskt kvalitetsarbete i syfte att elevers skolresultat ska förbättras och ge unga i Munkedal 
förutsättningar för ett gott liv.  
 
Denna plan presenterades för Skolinspektionen vid uppföljningsmöte i april 2013. I planen betonas hela 
skolans lärandeuppdrag; från förskola till gymnasieskolan och att arbeta med den röda tråden i elevers 
lärande. I planen ingår även att åter höja lärartätheten.  
Vidare ingår omstruktureringar gällande särskilt stöd (specialpedagoger i centrala elevhälsan och ökade 
satsningar på kuratorer, IKT-stöd i undervisningen med hjälp av sökta statsbidrag). Ur ett framtidsperspektiv 
skulle en kontinuitet och en stabilitet gällande ekonomiska förutsättningar till sektorn gynna utvecklingen för 
förbättrade resultat och därmed sänka risken för ungas utanförskap och ökade kostnader inom sektor Stöd.  
 
Uteblivna satsningar gällande modern pedagogik kopplade till användande av digitala läromedel innebär redan 
nu och i ett framtidsperspektiv att ungdomar från Munkedal inte har likvärdig utbildning i jämförelse med 
ungdomar från grannkommuner. Kommer i tillägg att innebära att det kan ta längre tid för dessa ungdomar 
att klara av gymnasiestudier vilket innebär ökade kostnader för kommunen med ett eller två extra gymnasieår. 
Kostnadsökning. 
 
Sektor Barn och utbildning har arbetat vidare för bättre mål och resultatuppfyllelse. Ett hot mot detta arbete 
är ännu fler anpassningar av budgetförutsättningar och uppsägningar av personal inom förskola, fritids och 
skola.  
 
Vi ser en viss inflyttning av barnfamiljer till Munkedals kommun. Kommer inflyttning fortsatt att ske då 
resurser succesivt år från år minskar till förskola, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola med följd 
att resultaten sjunker samt att möjligheter till kommunal musikskoleundervisning försvinner?  
 
Framtiden kräver av oss i Munkedals kommun att vi fokuserar de lagstadgade verksamheterna vid underskott 
i ekonomi, satsar på en annan process avseende budgetarbete så att de verksamheter som går med 
underskott får tid på sig att komma i balans (tre till fem år) relaterat till resultatkravet (mycket lågt krav på 
resultat år ett för att successivt öka mot år fem).  
 
De verksamheter som ”blöder” behöver få uppdrag av politiken att komma med förslag på strukturella 
förändringar och andra åtgärder för att komma i balans. 
 
Vård och äldreomsorg  
Antalet äldre över 80 år i Munkedals kommun kommer öka under perioden 2015-2025 och kommer att 
innebära ett ökat omsorgsbehov. Mycket tyder på att det också kommer bli svårare att rekrytera tillräckligt 
med personal till äldreomsorgen. Munkedal har dessutom stora pensionsavgångar de närmsta åren bland 
personalen inom äldreomsorgen.  
Redan nu påverkar de demografiska förändringarna behovet av kommunala insatser. Äldreomsorgen är en 
nationell utmaning som förväntas ställa stora krav på kommunerna. En föränderlig åldersstruktur utmanar 
kommunernas befintliga omsorgsfunktioner och förändrade förväntningar och krav från medborgare ger 
upphov till frågor som nuvarande organisationer har svårt att hantera.  
Sammantaget gör detta att det finns anledning att satsa på ett hälsofrämjande arbete bland äldre för att på 
så sätt dämpa den väntade kostnadsutvecklingen. En djupare kommunövergripande analys hur kommunen 
ska möta upp äldreomsorgens struktur och framför allt finansiering behövs. Slutligen måste arbetet med att 
förändra boendestrukturen för äldre påbörjas för att klara framtidens behov.  
 
IFO 
I individ och familjeomsorgen är det fortsatt hög nivå avseende barnavårdsanmälningar. Detta medför 
fortsatt höga kostnader inom området. Enheten har anpassat sig efter det ökade behov som utarmat 
resurserna under lång tid vilket nu ska leda till en kvalitetssäkrad myndighetsutövning. Rekrytering av 
socialsekreterare kommer fortsatt vara en utmaning för kommunen samt hur kommunen skall kunna hålla 
kvar socialsekreterarna i kommunen. Den flyktingströmmen ökar på igen kommer det medföra en ökad 
belastning på IFO både på barnsidan och försörjningsstödssidan. Utmaningen ligger i att anpassa 
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verksamheten efter behov för att inte dra på sig alltför stora kostnader. Ett antal nyckeltal för IFO behövs 
tas fram för att kunna mäta förväntad arbetsbelastning. 
 
Stöd 
HVB hemmen står inför stora utmaningar då volymen av ensamkommande bedöms öka under kommande år 
på grund av de oroshärdar som finns i omvärlden. Det finns behov av att bygga/anskaffa byggnader som 
kan fungera som HVB boende för målgruppen ensamkommande. Även om fler HVB hem är under 
uppbyggnad täcker detta fortfarande inte det nuvarande behovet eller framtida behov. Den nuvarande 
prognosen gällande ensamkommande barn och övrig asyl är ytterst osäker och Migrationsverket arbetar i 
dagsläget med kvartalsprognoser vilket inte ger kommunen någon omställningstid.  
Boende och sysselsättningsfrågan är avgörande för en lyckad integration. Häri ligger en del av kommunens 
stora utmaning. Om flyktingströmmarna tilltar i samma takt som förra året kommer detta att också att 
påverka hela kommunen i avseende behov av förskoleplatser/grundskoleplatser och annan vuxenutbildning. 
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  2016-05-02 Dnr: KS 2016-175
   
   
 Kommunfullmäktige 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Västvatten AB – Sotenäs kommun ansöker om 
delägarskap Samarbetsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Sotenäs kommuns ansökan om delägarskap i 
Västvatten AB 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Bolagsordning för Västvatten AB 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Ägardirektiv för Västvatten AB 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till Samarbetsavtal 

Sammanfattning 
Munkedal, Färgelanda och Uddevalla bildade 2013 det gemensamma driftsbolaget 
Västvatten AB för kommunernas VA-verksamheter. 

Sotenäs kommun har utrett den framtida va-organisationen. Utredningen föreslår att 
kommunen ansöker om delägarskap i Västvatten AB eftersom det ger bäst 
förutsättningar att bedriva va-verksamheten i kommunen.  

Två möten med Västvatten AB:s nuvarande ägarkommuner och ägarbolag samt 
Sotenäs kommun har arrangerats. Såväl representanter från kommuner som bolag 
har vid dessa möten tillstyrkt att Sotenäs går in som delägare i Västvatten AB. 

Vid mötena har ”samarbetsavtal”, ”aktieägaravtal” och ”bolagsordning för Västvatten 
AB” diskuterats. Dessa dokument har justerats på uppdrag av de närvarande från 
ägarkommuner och ägarbolag. De närvarande har också varit överens om att 
ärendet snarast ska behandlas och beslutas i kommunerna. 

Om tidplanen – Sotenäs blir delägare 1 januari 2017 – ska hålla bör 
beslutsprocessen och arbetet med att införliva Sotenäs VA-verksamhet i Västvatten 
AB påbörjas. 

Om respektive ägarbolags omsättning används för att beräkna ägarandel i det nya 
Västvatten AB blir resultatet följande: 

Uddevalla från 65% till 53%, Munkedal från 20% till 11%, Färgelanda från 15% till 
7% och Sotenäs 29%. Förändringen genomförs genom att Sotenäs förvärvar aktier 
från de övriga kommunerna.  
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sida 2 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Overheadkostnader fördelas på fler parter. Vissa kostnader fördelas efter ägarandel 
vilket minskar Munkedals kostnader. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Västvatten AB 
Munkedal Vatten AB 
Uddevalla kommun 
Färgelanda kommun 
Sotenäs kommun 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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AKTIEÄGARAVTAL 

 
Parter 
 
A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kanslibacken 9, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”FVAB”; 
 

B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9, 451 81 
Uddevalla nedan kallad ”MVAB”; 

 
C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”UVAB”; 
 

D. Sotenäs Vatten AB, org nr 55xxxx-xxxx, Kanslibacken 9, 451 81 
Uddevalla nedan kallad ”SVAB”. 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var 
för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB AB, org. nr 556901-
9622, (”Bolaget”).  
 
 
Bakgrund 
 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har 
bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal 
kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift 
och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-
verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för 
de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i 
respektive kommun redovisas inom skilda verksamhetsområden för vilka 
separata VA-taxor och ABVA upprättas. I syfte att reglera sina mellanhavanden 
avseende Bolaget har Parterna ingått detta aktieägaravtal, (”Avtalet”).  
 
 
1 Definitioner 
 

1.1 I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om 
de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd 
form: 

 
”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med 
giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av 
kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige 
delegerar uppgiften till; 

 
 ”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilagor; 
 
 ”Bolaget” avser Västvatten AB; 

 
 ”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB; 
 
 ”MVAB” avser Munkedal Vatten AB; 
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”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, 
Uddevalla Utvecklings AB, Munkedals kommun, Färgelanda kommun, 
Uddevalla kommun och Sotenäs kommun angående drift, underhåll och 
administration av VA-verksamheterna i respektive kommun; 
 

 ”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB; 
 

”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för 
VA-tjänster.  
 
”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB; 
 
 

2 Avtalets syfte 
 
2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som 

aktieägare i Bolaget. Parterna skall i egenskap av aktieägare utöva sitt 
inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.  

 
 

3 Bolaget och dess verksamhet 
 

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande: 
 

Ägare Antal aktier Antal procent 
FVAB  x  15 % 
MVAB  y  20 % 
UVAB  z  65 % 
SVAB  u  xx % 

 
3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna skall ske på 

marknadsmässiga villkor. 
 
 

4 Bolagsordning 
 
4.1 Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av bilaga 1. Skulle 

någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i 
bolagsordningen skall detta Avtal äga företräde.   
 
 

5 Styrelse och styrelsebeslut 
 
5.1 Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av åtta ledamöter 

och 4 suppleanter. Kommunfullmäktige i respektive kommuner 
Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs utser två 
styrelseledamöter och en suppleant var. Ordföranden i styrelsen utses 
av fullmäktige i Uddevalla kommun. 

 
5.2 Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra 

gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part 
skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.   

 
5.3 Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor 

som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part. 
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5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid 
styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
 
6 Beslut i vissa frågor 

 
6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i 

nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit 
företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga 
styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:  
 
6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen; 

 
6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets 

aktiekapital;  
 

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets 
strategi och inriktning; 

 
6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje 

räkenskapsår; 
 

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär 
åtagande överstigande tio procent av Bolagets 
balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning; 

 
6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett 

kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för 
Bolaget; 

 
6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör; 

 
6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning 

av verksamheten; 
 
6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;   

 
6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning; 

 
6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett 

värde om 1 000 000 kronor; 
 

6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande 
ett värde om 1 000 000 kronor; 

6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;  
 

6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget. 
  

 
7 Verkställande direktör 

 
7.1 Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.  
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8 Firmateckning 
 

8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en 
styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och 
verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid 
rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen. 

 
 

9 Va-taxa och ABVA 
 

9.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa. 
Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-anläggningarna inom sina 
respektive kommuner, om justeringar av VA-taxan i respektive 
kommun under förutsättning av respektive kommunfullmäktiges 
delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan komma att gälla i de 
olika kommunerna. 
 

9.2 ABVA skall, med giltighet inom respektive Parts VA-
verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till. 

 
  
10 Nyttjande av Bolagets tillgångar 

 
10.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att 

nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, skall 
teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande skall 
regleras i Samarbetsavtalet.   
 

 
11 Arkivering av handlingar  

 
11.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende 

sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett 
led i Bolagets verksamhet.  
 

 
12 Ny aktieägare 
 

12.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att 
erbjuda tredje man aktier i Bolaget, skall sådan tredje man tillträda 
detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga 
justeringar.  Om inte Parterna kommer överens om annat skall 
aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad 
nyemission. Parterna skall komma överens om hur många aktier 
tillträdande part skall erbjudas och tillträdande parts aktiepost skall 
därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till 
omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet. 
 

 
13 Avtalsbrott 
 

13.1 För det fallet att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter 
skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, 
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skall avtalsbrytande Part skall vara skyldig att erbjuda övriga Parter 
sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av 
inlösen på grund av avtalsbrott skall förvärvande Part erlägga 
aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande 
Part skall ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av 
avtalsbrottet.  

 
 

14 Avtalstid och Avtalets upphörande  
 
14.1 Avtalet gäller till utgången av år 2021. För det fall ingen av Parterna 

skriftligen säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens 
utgång förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande 
uppsägningstid.  
 

14.2 För det fallet att Part säger upp Avtalet till upphörande skall 
uppsägande Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i 
Bolaget till aktiernas kvotvärde. 

 
14.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt 

sådant avtal skall FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta 
sina aktier i Bolaget UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas 
kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.  

 
 
15 Ikraftträdande 

 
15.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och i 

huvudsakliga delar godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, 
Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner. 

 
 
16 Övriga bestämmelser 

 
16.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och 

undertecknade av Parterna för att vara bindande. 
 

16.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga 
tillämpning på detta Avtal. 

 
17 Tvist 
 

17.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas 
genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 

17.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt 
avgöras av allmän domstol.   

 
_______________ 

 
 
 
Avtalet har behandlats av fullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, 
Uddevalla kommun och Sotenäs kommun och därvid lämnats utan erinran. 
Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 
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[infoga ort och datum]   [infoga ort och datum]   [infoga ort och 

datum]    
 
 
 
 
 
 
 
Färgelanda Vatten AB Munkedal Vatten AB Uddevalla Vatten AB 
 
 
 
 
Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
Sotenäs Vatten AB 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
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SAMARBETSAVTAL 

 
Parter 
 
A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397, Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

nedan kallad ”UKN”; 
 

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421, Allhemsvägen 5, 458 32 Färgelanda 
nedan kallad ”FKN”; 

 
C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330, Centrumtorget 5, 455 30 Munkedal 

nedan kallad ”MKN”; 
 

D. Sotenäs kommun, org nr 212000-xxxx, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 
nedan kallad ”SKN”; 
 

E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla 
nedan kallad ”UVAB”; 
 

F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla 
nedan kallad ”FVAB”; 
 

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla 
nedan kallad ”MVAB”; 
 

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 55xxxx-xxxx, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla 
nedan kallad ”SVAB”; 
 

I. Västvatten AB, org nr 556901-9622, Kanslibacken 9, 451 81 Uddevalla nedan 
kallad ”VVAB”. 

 
Parterna ovan benäms även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”; 
 
A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”. 
 
E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”. 
 
 
Bakgrund 
 
Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och 
Kommunerna har i anledning av detta bildag Ägarbolagen och det av Ägarbolagen 
helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens 
uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. 
Genom detta samarbetsavtal och dess bilagor (”Samarbetsavtalet”), önskar 
Parterna i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller 
Kommunernas VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att 
åstadkommaett effektivt samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet 
avseende VA-verksamheten har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta 
Samarbetsavtal. 
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1 Övergripande ansvarsfördelning 
 
1.1 VVAB 
 
1.1.1 VVAB skall svara för drift, underhåll och administration av ekonomi och 

övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt för 
projektering vid utbyggnad av VA-verksamheten förö respektive 
Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av 
spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns 
verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB 
skall ha ansvar för den löpande driften och projektering vid utbyggnad av 
verksamheten i respektive Kommun och skall därvid iaktta Lag om 
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), (”LAV”), eller lag som ersatt 
denna. Den personal som tidigare varit anställd i respektive Kommuns 
VA-avdelning skall istället vara anställd av VVAB och VVAB ansvarar 
därmed för att tillämplig arbetsrättslig lagstiftning följs. 

 
1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje 

Kommun fastställd taxa, kravverksamhet och information med anledning 
härav avseende alla VA-abonneneter som är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt 
därutöver även eventuella avtalskunder. 

 
1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning hand-

läggs och utförs av VVAB. 
 

1.1.4 VVAB tar fram underlag för utökning eller inskränkning av respektive 
verksamhetsområde när behov uppkommer. 

 
1.2 Kommunerna 
 
1.2.1 Kommunfullmäktige, (”KF”), i respektive Kommun utser styrelsen i VVAB.  

 
1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser 

för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA”), samt, på förslag från 
VVAB, omfattning av aktuella verksamhetsområden.  

Uddevalla 
kommun 
100 % 

Munkedals 
kommun 
100 %

Färgelanda 
kommun 
100 %

Sotenäs 
kommun 
100 %

Uddevalla 
Vatten AB 

xx % 

Munkedal 
Vatten AB 

xx %

Färgelanda 
Vatten AB 

xx %

Sotenäs 
Vatten AB 

xx %

Västvatten 
AB 
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1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedöm-
ning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms på objektiva grunder uti-
från hälso- och/eller miljöskäl. 

 
1.3 Ägarbolagen 
 
1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-

anläggning.  
 

1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas 
av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning. 

 
1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna. 

 
1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anlägg-

ningar. 
 
2 Kostnadsfördelning 

 
2.1 Kostnader skall fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1. 

 
3 VA-taxor och ABVA 

 
3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun skall behandlas enligt likabehand-

lingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA. 
 
3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, 

samt avtalskunder, skall ha abonnemang med respektive Ägarbolag. 
Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som 
motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. 

 
3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor 

och ABVA och lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäck-
ning uppnås. 

 
3.4 Respektive Ägarbolag beslutar om avgifter enligt beräkningsgrunder för 

den av respektive KF beslutade VA-taxan. VA-taxan skall fastställas så att 
verksamheten blir självbärande för respektive Ägarbolag. VA-taxor och 
ABVA beslutas av KF i respektive Kommun. Ändringar av VA-taxan 
beslutas av respektive Ägarbolag enligt de bestämmelser som respektive 
KF har antagit och enligt de principer som anges i 24-28 §§ i LAV eller 
sådan författning som kan komma att ersätta densamma. 

 
3.5 VA-taxorna och avgifterna för kommunala VA-tjänster skall täcka för VA-

verksamheten nödvändiga kostnader. 
 
4 Fysisk planering 
 
4.1 VVAB skall utarbeta och vidmakthålla en VA-plan för respektive Kommun 

och Parterna är överens om att VVAB skall delta i Kommunernas sam-
hällsplanering i den mån sådan planering omfattar frågor rörande VA-
verksamheten. 

 
 Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen 

inom sitt verksamhetsområde. VVAB skall förse respektive Kommun 
underlag för vatten och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA oftast 
utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens om att 
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VVAB skall lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett tidigt 
skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättandet av detaljplaner görs av 
Kommun. 

 
4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan 

Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhälls-
byggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för 
ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som 
Kommunerna skall regelbundet träffas för att diskutera aktuella ut-
byggnadsprojekt. 

 
4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till 

VA-verksamheten. 
 
4.4 VVAB skall ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-

verksamhetsområden. Projekteringen skall ske i samband med respektive 
Kommuns projektering av markanläggningar. 

 
4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska 

eftersträvas och utarbetas av VVAB. 
 
5 Kartverk 
 
5.1 Kommunerna skall till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor 

enligt särskilda avtal. Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fix-
punkter, koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att 
uppdatera de ledningskartor som finns tillgängliga hos respektive 
Kommun. Respektive Kommun ansvarar för att kartor som visar 
respektive Kommuns verksamhetsområde finns tillgängliga. 

 
6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm 
 
6.1 VVAB skall, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning 

inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för 
grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade 
placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat skall 
återställning ske på VVAB’s bekostnad. Arbeten på Kommunernas mark 
skall utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser. 

 
6.2 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare. 
 
6.3 VVAB skall beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar 

om bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att 
ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA. 

 
6.4 Höjdjusteringar av VVAB’s betäckningar i gata/väg pga beläggnings-

arbeten skall regleras i särskilt avtal. 
 
6.5 Omhändertagandet av dagvatten skall följa vattenskyddsföreskrifter och 

Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och 
ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV. 
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7 Upphandling 
 
7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av 

Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant 
fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell 
Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att 
kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt skall 
principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling 
verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att 
sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. 
Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt 
byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen. 

 
7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av 

varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer. 
 
8 Exploatering 

 
8.1 Avtal med privat byggherre eller privat bolag 
 
8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt 

exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid 
upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt 
område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer 
VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenör-
en ett särskilt tilläggsavtal. 

 
8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet skall Kommunen tillse 

att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesikt-
ning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är 
huvudman. 

 
8.2 Exploatering med Kommun som byggherre 
 
8.2.1 När en Kommun är byggherre  för allmänna anläggningar görs om möjligt 

upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7. 
VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och deltar i bygg-
möten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen 
till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret för VA-an-
läggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks 
inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och entreprenör. 

 
8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att 

entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller 
genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Över-
enskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid om-
fattande VA-arbeten skall i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter 
det att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för 
nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, 
fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter till 
fatighetsägarna. 

 
8.2.3 Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras 

först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastig-
heten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning 
har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggnings-
avgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd skall Ägar-
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bolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnads-
yta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med 
betalning av anläggningsavgifter skall Kommun och VVAB verka för att 
ändamålsenlig etappindelning görs. 

 
9 Nödsituationer 
 
9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret 

för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive 
Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp skall inkallas. 

 
9.2 VVAB skall fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning 

och VA med respektive Kommun. Kommunerna skall tillse att beredskaps-
listor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och 
telefoni, finns tillgängliga för VVAB. 

 
9.3 VVAB skall utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun 

som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det upp-
kommer allvarliga störningar i VVAB’s verksamhet skall VVAB rapportera 
detta till utsedd tjänsteman. VVAB skall i händelse av störning vidtaga 
lämpliga årgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör 
bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till 
abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB 
skall upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar: 

 
o Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och 

sårbarhetsanalyser 
o Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av 

säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och 
standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, 
där försäkringar ingår som en viktig del 

o Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor. 
 

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster 
som abonnenterna enligt LAV skall betala kommer kostnaden för vatten 
för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta 
kvittas jämnt mot rätten att få ha anläggningar kostnadsfritt i 
kommunernas mark. 

 
10 Externa resurser 

 
10.1 VVAB äger rätt att vid hög arbetsbelastning eller när egen kompetens 

saknas, anlita externa resurser för utförande av olika drift-, underhålls- 
och anläggningsuppgifter. 

 
10.2 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägar-

bolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA-anläggning-
arna. För sådana tilläggstjänster skall ersättning utgå efter överens-
kommelse. 

 
11 Förändringar av Samarbetsavtalet 

 
11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. 

Ändringarna skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att 
vara gällande. 
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12 Avtalet 
 

12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna har 
tagit var sitt. 

 
12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga 

Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte 
skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före av-
talstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande 
uppsägningstid. 

 
13 Tvist 
 
13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas genom 

att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 
 
13.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt av-

göras av allmän domstol. 
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Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio (9) original varav Parterna har tagit var 
sitt. 
 
 
Uddevalla Vatten AB Uddevalla kommun 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Anna-Lena Heydar Ingemar Samuelsson 
 
 
 
 
Färgelanda Vatten AB Färgelanda kommun 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Kent Carlsson Ulla Börjesson 
 
 
 
 
Munkedal Vatten AB Munkedals kommun 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Per-Arne Brink Åsa Karlsson 
 
 
 
 
Sotenäs Vatten AB Sotenäs kommun 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
xx xx 
 
 
 
 
Västvatten AB Västvatten AB 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Anna-Lena Heydar Per-Arne Brink 
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Sotenäs Vatten AB  
 
 

Antagen av Sotenäs kommun 2016. Dnr  
Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma 2016- 

   

SOTENÄS VATTEN AB 
Org nr xxxxxx-xxxx 

BOLAGSORDNING FÖR SOTENÄS VATTEN AB 
 
 
§ 1 Firma  

Bolagets firma är Sotenäs Vatten AB.  

§ 2  Säte  

Styrelsen ska ha sitt säte i Sotenäs kommun i Västra Götaland  

§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och 
ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Sotenäs 
kommun samt därmed förenlig verksamhet.  

§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet  

Bolagets ändamål är att som är huvudman för VA-anläggningarna i Sotenäs 
kommun svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen.  

Bolaget ska bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip.  

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig om driften sker på affärsmässiga 
grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.  

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 
upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 
egendom. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 
kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 

Skulle Bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Sotenäs kommun. 

§ 5  Fullmäktiges yttranderätt  

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Sotenäs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas, t ex; 
  

 fastställande och ändring av bolagsordning 
 fastställande av aktiekapital 
 fastställande av ägardirektiv 
 

Kommunfullmäktige ska fastställa budget som beslutats av bolagsstyrelsen. 
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Antagen av Sotenäs kommun 2016. Dnr  
Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma 2016- 

   

SOTENÄS VATTEN AB 
Org nr xxxxxx-xxxx 

 
§  6 Aktiekapital  

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.  

§  7 Aktieantal  

I bolaget ska finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier.  

§ 8  Styrelse  

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och högst fem ersättare.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun för tiden från slutet av 
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse.  
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 
inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga ska inte ha rösträtt 
utan endast yttranderätt.  

§ 9  Revisorer  

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av Sotenäs kommun ett 
registrerat revisionsbolag, vilket anmäls på årsstämman. 

Det registrerade revisionsbolagets utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmst efter val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma 
som följer närmst efter nästa val till kommunfullmäktige.  
 
§ 10  Lekmannarevisorer  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige 
i Sotenäs kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant.  

Bolagsstämman samt kommunstyrelsen får ge lekmannarevisorn ett utökat 
granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordningen eller 
god revisorssed inklusive god revisionssed. 

§ 11  Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägaren tidigast 
fyra till senast två veckor före stämman. Stämman ska hållas senast i april. 
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Antagen av Sotenäs kommun 2016. Dnr  
Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma 2016- 

   

SOTENÄS VATTEN AB 
Org nr xxxxxx-xxxx 

 
§ 12  Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman  

Bolagsstämman ska vara öppen för kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges 
ledamöter, allmänheten och massmedia. Kallelsen till bolagsstämma och annan 
information av allmänt intresse om de ärenden som ska behandlas på stämman 
ska finnas på kommunens hemsida.  
 
§ 13  Ärende på ordinarie årsstämma  

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling; 

1.  Stämmans öppnande  
2.  Val av ordförande vid stämman  
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd  
4.  Val av justeringsman  
5.  Godkännande av dagordning  
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
7.  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport 
8.  Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkning  
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9.  Bekräftelse av fullmäktiges val av styrelseledamöter och ersättare (i 
förekommande fall) 

10.  Val av revisor (i förekommande fall)  
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn 

med suppleanter  
12. Ombudet för bolagets aktieägare överlämnar eventuella 

styrdokument/ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige för 
beslut 

13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

 

§ 14  Protokoll från bolagsstämma 

Protokollet från stämman ska skickas till aktieägaren, bolagets 
styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer. Protokoll från bolagsstämma 
ska återfinnas på kommunens hemsida. 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens  

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; 
 Bildande av bolag  
 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant  
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 10 mnkr 

exkl. moms  
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Antagen av Sotenäs kommun 2016. Dnr  
Antagen vid Sotenäs Vatten ABs bolagsstämma 2016- 

   

SOTENÄS VATTEN AB 
Org nr xxxxxx-xxxx 

 
§ 16  Räkenskapsår  

Kalenderår ska vara Bolagets räkenskapsår.  

§ 17  Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
ersättare som styrelsen därtill utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än 
styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får 
endast avse två personer i förening.  

§ 18  Inspektionsrätt  

Kommunstyrelsen i Sotenäs kommun äger rätt att ta del bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

§ 19  Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överenskommelse med de regler 
som följer av gällande lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv. 

§ 20  Ändring av bolagsordning  

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Munkedals kommun.  
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Org.nr 556901-9622 

2016- 

 
 

Antagen vid Västvatten ABs extra bolagsstämma 2016-xx 
Godkänd av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-xx 
Godkänd av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-xx 
Godkänd av Munkedal kommunfullmäktige 2016-xx 
Godkänd av Sotenäs Kommunfullmäktige 2016-xx 

 
 
 
 
 

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB 
 
 

§ l  Firma 
 

Bolagets firma är Västvatten AB. 
 
 

§ 2  Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland. 
 
 
 

§ 3  Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi 
samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget 
skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor. 
 
Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe.    
 

 
§ 4  Ändamålet med bolagets verksamhet 

 
 Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för 
VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara 
för den  allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun enligt 
lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra 
kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt 
från annan verksamhet.  

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 
och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 
8 kap. 3 c § kommunallagen. 

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande 
till deras aktieinnehav i bolaget. 
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§ 5  Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun, Munkedals 
kommun, Sotenäs kommun och Färgelanda kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

 

 
 

§ 6  Aktiekapital 
 

  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 
 

§ 7  Aktieantal 
 

  I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst l O 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och fyra suppleanter. 
 

Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Uddevalla, Munkedal, Sotenäs och 
Färgelanda två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig 
konstituering sker inom styrelsen. 
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom 
bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall ej ha rösträtt utan endast 
yttranderätt. 
 
 

§ 9      Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en 
suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 

 
 

§ 10     Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner utse vardera en 
lekmannarevisor med minst en suppleant var. 
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§ 11    Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
 

§ 12    Ärende på ordinarie årsstämma 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
l.       Stämmans öppnande; 
2.          Val av ordförande vid stämman; 
3.          Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4.          Val av en eller två justeringsmän; 
5.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6.          Godkännande av dagordning; 

                      7.  Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport;  

8.  Beslut om 
 a.  fastställelse av resultat- och balansräkningen; 
 b.  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; 
c.  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

       9.   Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna                
med suppleanter; 

     l O. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
       11.  I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse,     

ordförande, samt lekmannarevisorer; 
       12.        Annat ärende, som ankommer  på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
 

§ 13   Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 
 
 

   § 14   Firmateckning 
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter 
som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än 
styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 
avse två personer i förening. 

 

    § 15   Hembud 
 

Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget 
har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för 
ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast 
skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket 
sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts 
ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 
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postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från 
anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt 
fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av 
aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 
Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Tvist 
 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från 
den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 

   16 §   Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun, Munkedals kommun och Färgelanda 
kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. 

 
 

    17§    Ändring av bolagsordning 
 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 
och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 
 
 
 

Denna bolagsordning har antagits på bolagsstämma den xx/xx 201x 
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  Bilaga 1 

Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader  
 
Ägarbolagen är huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna anläggningstillgångarna. 
 
Driftbolaget (Västvatten AB) innehåller all personal, fordon, maskiner, utrustning, 
personalbyggnader, inventarier mm. som överlåtits av kommunerna.  
 
VÄSTVATTEN AB har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till 
ägarbolagen med överenskomna intervall.  

Intäkter 
Typ Fördelning Anmärkning 
Brukningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 

konto 
Ägarbolaget är huvudman 

Anläggningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Kommunspecifika intäkter 
såsom hyror, arrenden mm. 

Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Icke kommunspecifika. 
intäkter såsom försäljning av 
tjänster mm 

Bokförs på Västvatten Fördelas till ägarbolag med 
omsättning som 
fördelningsgrund 

 

Kostnader 
Kostnader som bokförs på Västvatten skall fördelas på ägarbolagen som är kostnadsbärare 
med lämplig fördelningsnyckel. Västvatten har särskilda kostnadskonton för varje ägarbolag. 
Saldot internfaktureras ägarbolagen med överenskommet intervall. 
 
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm. bokförs på 
resp. avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas via 
timkostnaden. Kostnad för restid fördelas ej genom tidskrivning utan genom 
fördelningsnyckeln. 
 
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på resp. fordon eller maskin och 
ingår i timkostnaden. 
 
Ev. differenser som uppstår vid bokslut regleras genom korrigering av budgeterad timkostnad. 
 
Fördelningsnycklar 
Omsättning   Ägarbolagets del av den budgeterade totala omsättningen  
                                            för Västvatten  
 
Ägarandel  Ägarbolagets del av Västvatten 
 
Befolkningsunderlag Kommunens totala befolkning i relation till total befolkning i 

Västvatten 
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  Bilaga 1 

Tabell: Fördelningsnyckel kostnader 
 
Typ Fördelning Anmärkning 
Kostnader för drift- och 
underhåll 

Bokförs på resp. ägarbolag efter 
redovisad tid och á-pris 

Tidsskrivning obligatoriskt för 
all personal 

Icke Kommunspecifika 
investeringsprojekt 

Bokförs på Västvatten. 
Årskostnad fördelas på 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för investeringen 
lämplig nyckel. 

Västvatten har eget 
anläggningsregister 

Utredning/projektering av 
projekt 

Bokförs på projekt, fördelas till 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för projektet 
lämplig nyckel.  
 

Tidsskrivning obligatorisk för 
all personal.  
Övriga kostnader fördelas med 
nyckel. 

Övergripande utredningar Bokförs på Västvatten fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel 
 

Den del som ska bekostas av 
VA kollektivet, övriga 
kostnader bekostas av 
respektive kommuns 
skattekollektiv. 

Kostnader för kundtjänst  Bokförs på Västvatten fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel  
 

Tidsskrivning vid direkta 
arbeten, ex budgetering specifik 
kommun 

Datakostnader Bokförs på Västvatten fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel 
 

Specifika kostnader för ex. 
utredn/proj bokförs på 
avdelning och fördelas som 
proj. kostn.  

Kostnader för företagsledning 
& förvaltning  

Bokförs på Västvatten fördelas 
till ägarbolagen med ägarandel 
som fördelningsnyckel. 

 
 

Kostnader för tvingande 
medlemskap odyl 

Bokförs på Västvatten fördelas 
till ägarbolagen med 
befolkningsunderlag som 
fördelningsnyckel 
 

Kostnader som enbart berör 
några kommuner, fördelning 
utifrån nytta med deltagande ex 
vattenvårdsföreningar 

Kostnader för expertis  
 

Bokförs på de ägarbolagen som 
är kostnadsdrivande. 
Gemensamma kostnader 
bokförs på Västvatten och 
fördelas till ägarbolagen med 
omsättning som 
fördelningsnyckel. 

Ex jurister, advokater, konsulter 

Kostnader för övergripande 
administration  
 

Bokförs på Västvatten fördelas 
till ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex löneadministration 
posthantering, information etc 
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  2016-05-03 Dnr: KS 2016-176
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Clarie Engström 
Avdelningschef 
Individ och familjeomsorgen 

Hyresavtal för kontorslokaler 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till hyresavtal avseende 
kontorslokaler på Strömstadsvägen 7 med Granis Fastigheter AB från och med 2016-
07-01 till och med 2016-12-31. 

Sammanfattning 
IFO har från januari 2016 vuxit i personalantal. Detta på grund av ett ökat antal 
ärenden i den nya enheten under Barn och Unga som handlägger ensamkommande 
barn och familjehem, samt med en familjehemssekreterare och en barnsekreterare 
på grund av antal ärenden.  
 
Idag delar medarbetare kontor med varandra trots att i stort sett alla arbetar heltid, 
har klientbesök och tar många telefonsamtal. Det är även några socialsekreterare 
som använder sammanträdesrummet Sverre som sitt kontor. 
  
Från 1 juni finns lediga lokaler på Strömstadsvägen (se bilaga) som IFO har 
möjlighet att hyra. En grupp på sex socialsekreterare (familjehemsgruppen) kommer 
att kunna ha sina kontor där.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Hyran är 180100kr/år plus hyrestillägg för el, vatten, värme, varmvatten, kyla, 
ventilation på 18900kr/år. 
Vid nya lokaler avstår IFO andra kvadratmeter i fastigheten som hyrs idag. 
Konstadsavräkning på de kvadratmeterna är 40 000kr/år 
Hyreskostnad för IFO i fastigheten blir därför 220100-40000=180100/år  

Folkhälsa 
Ingen påverkan på folkhälsan. Förslag till beslut gynnar en god arbetsmiljö för 
socialsekreterarna. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Extra samverkan kommer att ske med SSR och Vision innan flytt. 

Barnkonventionen 
Ingen påverkan för barn då gruppen till största delen arbetar i familjehemmen. 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
      

Rickard Persson Håkan Sundberg 
Socialchef Kommunchef 
Sektor Omsorg  

162



Hyresvärd Namn:

Granis Fastigheter AB
Personnr/orgnr:

556783-3602

Hyresgäst Namn:

Munkedal kommun
Personnr/orgnr:

212000-1330

Aviseringsadress:

Munkedal kommun, Leverantörsfakturaservice, R 044, Fack 440001, 106 54  Stockholm

Lokalens adress
m.m

Kommun:

Munkedal
Fastighetsbeteckning:

Foss 7:17

Gata:

Strömstadsvägen 7
Trappor/hus: Lokalens nr:

Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

kontor

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation.
Bilaga: 

Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

kontor bv 210

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
Bilaga: 1

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

Hyrestid Från och med den:

2016-07-01
Till och med den:

2016-12-31

Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 3  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med   år  6  månader 

Hyra Kronor 220100  per år exklusive nedan markerade tillägg 

Indexklausul  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 

Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

Tillhanda-
hållande av och
betalning för el,

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  va  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

va, värme,
varmvatten,
kyla och
ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 2

va  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 2

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran.
Bilaga: 

Sid 1 ( 4 )
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014.
Eftertryck förbjuds.
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Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Annan reglering enligt bilaga
Bilaga: 

Trappstädning  ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska anses vara 9,7  procent. Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i

förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är
uthyrd görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. 
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna.
Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.

Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 420-9409

Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

Byggvaru-
deklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende
lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade —
för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

Tillgänglighet till
vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

Sid 2 ( 4 )

Nr: 2016:1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014.
Eftertryck förbjuds.

Sign Sign

UTKAST

164



PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar i lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt reglerna
i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med motsvarande
belopp.

Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningen om skydd mot olyckor regleras i bifogad
brandskyddsklausul.

Bilaga: 

Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga
Bilaga: 

Underhåll  Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
av lokalen och av hyresvärden särskild för verksamheten
tillhandahållen inredning

Hyresgästen svarar dock för 

  enl bilaga
Bilaga: 3

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll
dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning
som hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutöver 

  enl bilaga
Bilaga: 

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Skötsel, drift och
ändringsarbeten

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma
utrymmen.

 Annan överenskommelse avseende allmänna och gemensamma utrymmen
Bilaga: 

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller annars inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller
installationer såsom el, va och ventilation. 
Installationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten av sådana
anordningar försämras. Hyresgästen ska vid utförande av inredningsarbeten se till att funktionen hos radiatorer och andra
uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.

Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.
Bilaga: 

Skyltar, markiser
m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram.
Bilaga: 

Försäkringar Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen är
belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens
som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga: 

Sid 3 ( 4 )

Nr: 2016:1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014.
Eftertryck förbjuds.
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Återställande vid
avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga.
Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av
Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

Person-
uppgiftslagen

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad
personuppgiftsklausul. (Gäller inte när hyresgästen är en juridisk person.)

Bilaga: 

Särskilda
bestämmelser

Hyresgästen har inget eget elabonnemang. Bilaga: 2

All elförbrukning såsom värme och hushållsel som hyresgästen har behov av och förbrukar Bilaga: 

levereras via hyresvärdens abonnemang. Bilaga: 

Bilaga: 

Hyresnivån höjs varje årsskifte med 1 % Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Granis Fastigheter AB
Hyresgästens namn:

Munkedal kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Överlåtelse

Underskrift

Hyresvärdens
godkännande

Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den  .

Frånträdande hyresgäst (namn): Tillträdande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr 

Namnteckning (frånträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning (tillträdande hyresgäst):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst): Namnförtydligande (tillträdande hyresgäst):

Hyresvärden godkänner överlåtelsen 
Ort/datum:

Namnteckning (firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt
fullmakt

Hyresvärdens namn: Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare):

Sid 4 ( 4 )

Nr: 2016:1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.2 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Reviderat 2012 och 2014. Eftertryck förbjuds.

UTKAST

166



DRIFTSKOSTNADSKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (1)

EL, VA, VÄRME, VARMVATTEN, KYLA OCH VENTILATION

Tillägg 1 och 2 kan användas både tillsammans och var för sig: t.ex. kan ett fast hyrestillägg
betalas för elen medan ett självkostnadsanknutet hyrestillägg betalas för värmen.

Kryss i ruta innebär att den därefter följande
texten gäller

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

1. Fast
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga fasta hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av hyresvärden.
Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt fast hyrestillägg:  kronor

Ändring av de fasta hyrestilläggen sker i enlighet med bifogad indexklausul.

2. Självkostnads-
anknutet
hyrestillägg

Hyresgästen ska genom årliga preliminära hyrestillägg betala för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation som tillhandahålls av
hyresvärden. Tilläggen utgår med följande belopp:

el

kr per år 

va

kr per år 

värme

kr per år 

varmvatten

kr per år 

kyla

kr per år 

ventilation

kr per år 

Summa årligt preliminärt hyrestillägg:  kronor

Avstämning av det preliminära hyrestillägget ska göras med dels hyresvärdens faktiska kostnader för tillhandahållandet, dels hyresgästens
förbrukning. 

Avstämningen ska översändas till hyresgästen senast tre månader efter varje kalenderårs utgång. Hyresvärden måste framställa eventuella
anspråk med anledning av avstämningen senast två år efter den dag som avstämning enligt föregående mening senast skulle ha översänts till
hyresgästen. Annars förfaller hyresvärdens rätt till eventuell mellanskillnad som framgår av avstämningen. Om hyresavtalet upphör ska en
slutlig avstämning översändas till hyresgästen senast tre månader efter dagen för avtalets upphörande. Hyresgästen har alltid rätt att ta del av
hyresvärdens underlag för avstämningen. 

Saknas mätare görs avstämningen med utgångspunkt i lokalens andel av fastigheten. Lokalens andel ska

anses vara  procent. Har andelen inte angetts fördelas kostnaden i förhållande till hyresgästens

förhyrda yta av den totala uthyrningsbara ytan. 

Om hyresvärdens faktiska kostnader för hyresgästens förbrukning skulle överstiga det preliminära hyrestillägget, ska hyresgästen, efter
begäran från hyresvärden, betala det överskjutande beloppet. Skulle hyresvärdens faktiska kostnader understiga det preliminära
hyrestillägget, har hyresgästen rätt att få tillbaka mellanskillnaden.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 82 upprättat 2008 i samråd med SABO, Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Eftertryck
förbjuds.

Bilaga nr: 2

2016:1 Munkedal Foss 7:17

Granis Fastigheter AB 556783-3602

Munkedal kommun 212000-1330

18900

18900

Granis Fastigheter AB Munkedal kommun

Jörgen Granhage

x x

x
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Avser Hyreskontrakt nr:

2016:1
Fastighetsbeteckning:

Munkedal Foss 7:17

Hyresvärd Namn:

Granis Fastigheter AB
Personnr/Orgnr:

556783-3602

Hyresgäst(er) Namn:

Munkedal kommun
Personnr/Orgnr:

212000-1300

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Hyresgästen ansvarar för och bekostar förbrukningsvaror såsom glödlampor, lysrör m.m.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Granis Fastigheter AB
Hyresgästens namn:

Munkedal kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande:

Jörgen Granhage
Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 3
 

TILLÄGG
inre underhåll

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

UTKAST
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 2016-05-01 Dnr: KS 2016-22
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Förvärv av Dingle 2:56 samt försäljning av mark. 
Beskrivning 
Västra Götalandsregionen har beslutat att upphöra med utbildningsverksamheten 
vid bland annat Dingleskolan. Samtidigt togs beslut att avyttra de anläggningar 
som inte behövs för den fortsatta verksamheten. Munkedals kommun har meddelat 
intresse att förvärva fastigheten, Dingle 2:56, inklusive visst lösöre. 
 
Fastigheten Dingle 2:56 omfattar totalt 283 ha mark varav 101 ha produktiv 
skogsmark, 104 ha jordbruksmark, 28 ha skogsimpediment samt 50 ha vatten, 
gatumark, tomtmark mm. Fastigheten har värderats av LRF Konsult till 28 mnkr. 
Det finns ett 35-tal byggnader på totalt ca 25000 m2. 
 
Lösöre, främst utrustning i utbildningssalar, elevrum, kök, matsal, kontor och viss 
annan utrustning för ca 3 mnkr har kommunen anmält intresse att överta. 
 
Skolan och lokaler 
Kommunen är redan hyresgäst på Dingleskolan för Komvuxverksamhet och har 
påbörjat ombyggnad för HVB-boende i två byggnader. I augusti-september 2016 
flyttar resterande komvuxverksamhet från Kunskapens Hus till Dingleskolan. Den 
nya lokaliseringen ger goda förutsättningar för ett breddat utbud av riktade 
utbildningar mm. 
 
Gymnasiefriskolan har för avsikt att från och med höstterminen 2017 bedriva 
naturbruksutbildning på Dingleskolan. En ansökan om detta har lämnats till 
Skolinspektionen och beslut förväntas i september 2016. Kommunen har ställt sig 
positiv till ett samarbete med friskolan. 
 
Regionens Komvux-ansvariga har uttryckt intresse att även fortsättningsvis bedriva 
verksamhet på Dingleskolan, då i nära samarbete med kommunens 
komvuxorganisation. Detta är positivt för kommunens verksamhet. 
 
Flera organisationer som har hyrt in sig i lokaler på Dingleskolan har blivit 
uppsagda av Regionen. Dessa organisationer har uttryckt intresse att vara kvar på 
Dingleskolan. Förvaltningen har meddelat att det finns ett positivt intresse för detta 
från kommunens sida men att fortsatta diskussioner förutsätter att kommunen blir 
ägare till anläggningen. 
 
Kommunen hyr externa lokaler för ca 7 mnkr per år. Det är en tydlig målsättning 
att denna kostnad ska sänkas och att dessa verksamheter ska flytta till kommunalt 
ägda lokaler. Där blir Dingleskolan och i framtiden fd äldreomsorgsbyggnader bra 
möjligheter att genomföra detta. 
 
Försäljning 
Möjligheten finns att avyttra delar av Dingle 2:56. Diskussioner har förts med 
Göteborgs stift om att försälja ca 70 ha skogsmark samt ytterligare ca 73 ha 
skogsmark som kommunen redan äger för totalt drygt 13 mnkr, som en del i 
finansieringen av förvärvet. Avtal om detta har upprättats. Det finns möjlighet att 
försälja ytterligare delar av fastigheten.  
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Förvaltningen har även begärt uppdrag för att sälja bl a Suttene som ett sätt att 
finansiera förvärvet och minska kommunens lånebelastning.  
 
Ekonomi-kostnader 
Dingle 2:56 är värderad till 28 mnkr. Om försäljningen av skogsmark genomförs är 
det 15 mnkr som ska finansieras. Kapitaltjänstkostnaderna för detta uppgår till 930 
tkr per år. Kostnaderna för drift och underhåll av fastigheten 7400 tkr. Kostnaderna 
uppgår alltså till 8330 tkr per år. 
 
Till detta kommer kostnader för städverksamhet som bedöms uppgå till 850 tkr per 
år och kökets nettokostnader på ca 500 tkr. 
 
Totala kostnaden för driften av Dingleskolan uppgår till 9680 tkr. 
 
Övertagande av lösöre för ca 3000 tkr diskuteras. Lösöret består av möblemang 
och inredning i lärosalar, elevrum, kök och matsal, uppehållsrum samt maskiner etc 
för undervisning och skolans drift. Detta blir en fråga för kommunen vid ett senare 
tillfälle 
 
Ekonomi-intäkter 
Verksamheten för ensamkommande, PUT, kommer att debiteras en hyreskostnad 
på 1040 tkr per år motsvarande 96 kr per ungdom och dag. 
 
Kommunens komvuxverksamhet debiteras med nuvarande omfattning ca 1000 tkr. 
Till detta kommer att delar i statsbidrag, interkommunal ersättning etc som avser 
lokalkostnader bör tillföras finansieringen av fastigheten. 
 
Extern verksamhet så som intresset bedöms för närvarande kommer att erlägga 
hyra på ca 1700 tkr.  
 
Totala hyresintäkter uppgår till 3740 tkr. Detta innebär att kommunen för 
närvarande ska finansiera 5940 tkr per år. Hyresintäkterna går sannolikt att öka. 
 
Uteblivna kostnader 
Flera alternativ för att komma till rätta med trångboddheten för 
komvuxverksamheten har undersökts. Ett alternativ, som dock inte innebär någon 
komplett lösning, är uppförandet av nya undervisningslokaler i anslutning gamla 
kommunförrådet. 
 
För PUT-verksamheten finns för närvarande inga alternativa lösningar. De 
”hemmaplanslösningar” som Dingle innebär är väsentligt mindre kostsamma än att 
köpa platser av externa aktörer. Det innebär också att några av de ungdomar som 
är placerade externt kan tas ”hem”.   
 
Kommunens kostnader för verksamheter i externt förhyrda lokaler bedöms kunna 
minska när vissa verksamheter flyttar till Dingle. Förvaltningens ambition är att 
kommunen inom 5-6 år ska kunna lämna alla externt förhyrda lokaler. Total hyra 
för dessa är ca 7 mnkr. Verksamheten lämnar dessa lokaler i samband med att 
hyreskontrakt löper ut. 
 
Kunskapens Hus 
Flytt av Komvux från Kunskapens Hus öppnar för att lösa lokalproblem för andra 
verksamheter: 

- Rehab, som nu finns i Allegården, kan flytta till Kunskapens Hus så att det blir 
möjligt att bygga 6-7 nya vårdplatser enligt äldreomsorgsplanens förslag. 

171



sida 3 

455 80 MUNKEDAL   •   Telefon växel 0524-180 00   •   Fax 0524-181 74   •   www.munkedal.se   •   munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

 

- Kontor för IFO-medarbetare kan ordnas. Ombyggnader i kommunhuset 
undviks. 

- Verksamheterna i Lilla Foss Herrgård är trångbodda och kan få nya lokaler. 
- Lilla Foss Herrgård kan användas som förskola eftersom det finns behov av 

ytterligare en avdelning. 
  

Om förvärvet inte genomförs behövs nya lokaler för Komvux i anslutning till 
Kunskapens Hus. PUT boendet i Dingle med plats för ca 30 barn och ungdomar 
kommer kommunen att behöva skaffa nya lokaler till eftersom hyresavtalen 
kommer att sägas upp av Regionen. Möjligheten att flytta Rehab från Allegården för 
att skapa fler vårdplatser minskar. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ökade kostnader men också ökade möjligheter 
  

Facklig samverkan enligt FAS 
Kommer att bli aktuellt ur olika aspekter 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende förvärv av Dingle 2:56 
från Västra Götalandsregionen för 28 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende skiftena 12 och 13, del av 
Dingle 4:1, skogsmark ca 73 ha, till Göteborgs stift för 5,25 mnkr 
 
Kommunfullmäktige godkänner upprättat avtal avseende lotterna 6,8 och 10, del av 
Dingle 2:56 till Göteborgs stift för 7,82 mnkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka fastställd låneram för nyupplåning för 
investeringar för år 2016 med 28 mnkr. Totalt låneutrymme uppgår i budget 2016 
med 45,3 mnkr. 
 
 
       
     

 

 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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