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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun 
skall utgå ifrån alla människors lika värde 
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20170930           

 

Motion om Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet 

Med anledning av den kommande organisationsförändringen inom kommunala nämnder vill vi i 

Liberalerna ta tillfället i akt att även se över ovanstående råd. 

I arbetsordningen, som inte är daterad, står att råden, bland annat, skall;  

samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar, dialog, delaktighet, 

kommunikation. 

Pensionärsorganisationerna utser sex ledamöter samt sex ersättare,  funktionshindrades 

brukarorganisationer utser sex ledamöter samt sex ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är 

ordförande i båda råden, men kommunstyrelsen kan, via särskilt beslut, utse ordinarie ledamot från 

kommunstyrelsen till ordförande. Kommunstyrelsen utser även en ordinarie ledamot, eller ersättare 

till ledamot i råden, samt en person som ersättare. 

Liberalerna anser att det inom båda råden finns en omfattande kompetens, som inte till fullo 

utnyttjas i frågor som rör äldre och funktionsnedsatta. 

Liberalerna yrkar därför att det i det fortsatta arbetet inför omstruktureringen även skall ingå ovan 

nämnda råd där man belyser följande; 

 Storlek och sammansättning av råden 

 Vem som utser samt vilka som skall ingå i råden från kommunens sida 

 Rådens arbetsordning, i anledning av att höja delaktighet och påverkansmöjlighet från råden 
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Medborgarförslag          1(2) 

 

Djuphamn i Saltkällefjorden. 

Det jag vill föreslå med stöd av nedanstående artikel om Bohuskusten, är att berörda 

kommuner som Lysekil, Uddevalla, Munkedal och kanske Trollhättan, Vänersborg, borde 

samråda om att närmare Utreda ett förslag som detta. Har framfört detta förslag vi olika 

tillfällen, men har inte fått någon respons. Då jag känner att ett förslag som detta vore ett 

bra sätt att motverka avflyttning genom att få en väl avvägd balans mellan fritidsliv och 

näringsliv. Jag vill känna att jag gjort vad jag kan göra i denna fråga då den påtagliga 

minskningen av detaljhandeln här i Lysekil gör mig bekymrad. 

 

Bohuskusten 

Har funderat över det märkliga i att Bohuskusten förutom Raffinaderiet i Brofjorden saknar 

hamnar för djupgående fartyg. 

De hamnar av betydelse med förbindelser med övriga landet som finns är Strömstad, Lysekil, 

Uddevalla, och Göteborg. Båttrafik från Strömstad är huvudsakligen Färjor som går till 

Norge. Infarten är en aning komplicerad och närheten till goda hamnar i Norge kan inverka 

hämmande. Lysekil fungerar som hamn, men förbindelserna via väg och Järnväg gör att 

utvecklingen går sakta. Uddevalla har en lång infart som sträcker sig inomskärs, ända ner till 

Marstrand. Göteborg har en komplicerad infart, som vid flera tillfällen har lett till 

grundstötningar. För att kunna ta emot djupgående fartyg talas nu om investeringar på flera 

miljarder. 

Ser man på en karta över Bohuslän, kan man undra vad det beror på att inte exempelvis 

Gullmarsfjorden med dess stora djup ända in till Munkedal utnyttjas för att skapa en 

djuphamn inne i exempelvis Saltkällefjorden. Här skulle vara en idealisk plats, då det finns 

direkt förbindelse med både Motorväg och Järnväg. 

Det är mot denna bakgrund, som jag börjar ana att rädslan för konkurrens med Göteborgs 

hamn gör att Länsstyrelsen försöker lägga en förlamande hand över utvecklingen i Bohuslän. 

Det pratas om att Gullmarsfjorden är en unik tröskelfjord, som inte får utsättas för någon 

åverkan. Det införs strandskydd på 300M och naturligtvis vore en bro över fjorden en 

idealisk metod att för överskådlig framtid begränsa Gullmarsfjordens kapacitet. För övrigt så 

är förekomsten av tröskelfjordar inte unik, Norge har ett stort antal för de vetenskapsmän 

som vill studera djuphavsfiskar. Infarten till Brofjorden mötte protester från Göteborg när 

den skapades. Man pratade om sjösäkerhet bland annat. 
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            2(2) 

Frågan om hur stor skada för vatten och bottenfauna som en fartygstrafik på 

Gullmarsfjorden skulle förorsaka kan man verkligen fundera över. Jämförelsevis har 

Uddevalla en betydligt längre infart, som går i trängre och grundare vatten utan att det här 

har lett till klagomål på miljöpåverkan mig veterligt. Skulle även tro att forskning på djur och 

växter som lever på över 100 meters djup inte har så stor betydelse för Svenska förhållanden 

med sina betydligt grundare vatten. Även fjordarna runt infarten till Göteborgs hamn verkar 

inte ha lidit allvarligare skador trots den stora trafiken och de omfattande muddringsarbeten 

som utförts. 

Det jag känner med tanke på de funderingar jag beskrivit ovan är att en storhamn i mitten av 

Bohuslän skulle vara en injektion för hela regionen. Det skulle i förlängningen kunna bli ett 

attraktivt område för etablering av företag och industrier. Att kunna bo i våra härliga 

kustsamhällen och ha ett bra arbete på bekvämt pendelavstånd, tror jag vore något som 

skulle uppskattas av många. Vi får inte glömma att Bohuslän trots allt är Sveriges front mot 

Världshaven, med hela landet bakom sig. 

 

Stellan 

 

   

  

 

10



1

Linda Ökvist

Från: Henriette Alsterlin
Skickat: den 25 augusti 2017 15:30
Till: Linda Ökvist
Ämne: VB: Medborgarförslag
Bifogade filer: Bohuskusten.docx

Medborgarförslag om en djuphamn i Saltkällefjorden. 
 

Från: Stellan Falk [mailto:cellana@telia.com]  
Skickat: den 25 augusti 2017 12:10 
Till: Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; 
Munkedal Kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se> 
Ämne: VB: Medborgarförslag 
 
Har som sänt nedanstående förslag till Lysekils kommun, men har av någon anledning inte fått bekräftelse på att de 
mottagit detta mejl, eller någon kommentar. Då detta inte bara är någonting för Lysekils kommun utan har kanske 
större betydelse för angränsande kommuner vidarebefordrar jag detta mejl. Se detta som ett bra förslag. 
Naturligtvis ingenting som jag kräver. 
 
Hälsningar 
Stellan 
 

Från: Stellan Falk [mailto:cellana@telia.com]  
Skickat: den 19 augusti 2017 19:04 
Till: 'mari-louise.dunert@lysekil.se' 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Skickar över denna artikel rubricerad som Medborgarförslag. Har försökt framföra dessa åsikter tidigare utan att få 
något gehör. Då jag anser att nyttan av att utföra denna omfattande åtgärd, uppväger den skada som en och annan 
död organism på Gullmarsfjordens botten orsakar, borde denna fråga få en seriös utredning. 
 
Med Hälsning 
Stellan Falk 
Drottninggatan 49 
453 31 Lysekil 
Tel: 0523‐21111 
Mobil: 070‐5735938 
Mejl: cellana@telia.com    

11

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  



12

linand001
Linje  



13



14



15



16

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  



17

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  

linand001
Linje  



Medborgarförslag 13/8 2017 

 

För att öka andelen förnyelsebar elproduktion i kommunen och bidra till en hållbar utveckling, 

minskade CO2 utsläpp mm. samtidigt som man gör en tämligen bra ekonomisk investering, så 

föreslår jag att man installerar solceller på ex. Kungsmarkskolan som har ypperligt bra läge och tak 

för ändamålet.  

Man skulle då kunna producera en stor del av skolans elförbrukning, vilket ger sänkta rörliga 

kostnader för el, samt inkomster för den sålda elen som ej egenkonsumeras. 

Det är även viktigt att vissa allmänheten/eleverna var kommunen står i frågan och att man aktivt tar 

ställning/ansvar och bidrar på ett positivt sätt för en omställning till ett mer fossilfritt samhälle för 

kommande generationer. 

 

Det stora taket på idrottshallen rymmer 300st paneler om totalt 80kWp installerad effekt vilket ger 

en elproduktion på 74700 kWh/år.  

Det ”mindre” taket mot sydöst rymmer 152st paneler om totalt 42kWp installerad effekt vilket ger en 

elproduktion på 37950 kWh/år. 

 

Total elproduktion blir 112650 kWh/år (112,65MWH) enligt bifogad beräkning/simulering av den 

föreslagna anläggningen. 

 

Investeringskostnaden för bägge taken fullt utbyggda (122kWp 452st paneler) är ca 1,3 miljoner, exkl 

moms, utan bidrag.  

(Det går fortfarande att ansöka och erhålla investeringsbidrag på 30% av energimyndigheten) 

Erhåller man bidraget så blir investeringskostnaden istället ca 900000:‐ 

  

Då anläggningens totala effekt är lägre än 255kWp så betalar man INGEN energiskatt på 

elproduktionen/konsumtionen. 

 

Vänliga hälsningar 

Tommy Magnussson 

Svinebacka 30 

45592 Munkedal 

0702769554 

magneten@gmail.com 
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  2017-05-08 Dnr: KS 2017-222
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 
 

Medborgarförslag – åtgärder mot störande fiskmåsar 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 
 

Sammanfattning 
Irene Barfoot Ekelund föreslår i ett medborgarförslag att fågelskrämmor placeras ut 
på strategiska platser för att minska upplevt obehag av fiskmåsar. 
 
Fiskmåsar har blivit allt vanligare i och i anslutning till tätorter. Äggen läggs i april-
maj och ruvas i 22-24 dagar. Därefter tar det ca 5 veckor innan ungarna är 
flygfärdiga. Fiskmåsarna lägger normalt en kull per år. 
 
Munkedals kommun och många andra fastighetsägare har avtal med 
saneringsföretag för åtgärder som kan minska olägenheter av tex fåglar i 
tätortsområden. Det kan gälla att riva bon, plocka eller picka ägg m fl åtgärder. 
 
Fågelskrämmor av rovfågelstyp är vanliga i tex småbåtshamnar. Den avskräckande 
effekten klingar av över tid eftersom fåglarna vänjer sig. Under den tid som 
fågelskrämman har effekt skräms alla fåglar, dvs även de som naturligt vistas i 
tätorter och som uppskattas av boende och de som vistas i området. 
 
Det är förvaltningens bedömning att vidtagna åtgärder minskar störningar från 
fiskmåsar men att minska dessa helt är inte möjligt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Viss insats av personal och inköp av material 

Miljö 
Färre fåglar i tätorterna uppskattas inte av alla 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Irene Barfoot Ekelund 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-02-18 Dnr: KS 2015-170
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Svar på motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om stöd 
till UNHCR arbete 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 

Sammanfattning 

Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-04-30 med motion om stöd till UNHCR arbete. 
Motionären föreslår att Munkedals kommun årligen skänker en krona per invånare till 
UNHCR verksamhet. 

UNHCR är en del av Förenta Nationens (FN) organisation med uppdrag att ansvara 
för internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly på grund av 
krig och förföljelse. 

Kommunallagen 2 kapitel fastställer kommunens och landstingens befogenheter. 
Första paragrafen (§1) innehåller bestämmelser om kommunens allmänna 
kompetens. För att kommunerna själva ska få handha en angelägenhet krävs att det 
är av allmänt intresse. Övriga begränsningar i den kommunala kompetensen fastslås 
i anknytningskompetensen och lokaliseringsprincipen. Allmänintresset får bedömas 
med utgångspunkt om det är lämpligt, ändamålsenligt och/eller skäligt att 
kommunen befattar sig med angelägenheten. Kommunal kompetens kan också bestå 
av anknytningskompetens. Med detta avser att en kommunal verksamhet, trots att 
det normalt skulle falla utanför den kommunala kompetensen, har en såda 
anknytning till redan befintlig och erkänd kommunal verksamhet, att det skulle vara 
opraktiskt eller verksamhetsfrämjande att inte tillåta det. Lokaliseringsprincipen 
innebär att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens egna område 
eller dess invånare för att den ska anses som laglig. 

Från rättspraxis kan nämnas följande fall där kommunala beslut med internationell 
anknytning ansetts otillåten; 

- Riksåklagaren (RÅ) 1968:613 anslag om 5.000 kronor till Svenska Röda 
korset FNL insamling för humanitär hjälp till Vietnamns befolkning 

- RÅ 1971:296 anvisning av 91.000 kronor till bostadsbaracker att överlämna 
som gåva till den jordbävningsdrabbade staden Banja Luka i tidigare 
Jugoslavien 

- RÅ 1973:64 anslag om 6.000 kronor för inköp av läkarväska till Vietnamn 
genom Svenska Röda Korsets försorg  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Heikki Klaavuniemi 
Akten 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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  2017-08-22 Dnr: KS 2016-84 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Svar på motion från Karin Blomstrand (L) om översyn av 
reglerna för torghandel i kommunen.   

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen bifallen. 
 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand inkom 2016-02-23 med motion om översyn av regelverket för 
torghandel i kommunen. Syftet med motionen är att utarbeta ett tydligt regelverk som 
samtidigt kan bidra till en utveckling av torghandeln för att därigenom tillskapa ett 
levande torg. 
 
En kommun kan meddela lokala föreskrifter enligt ordningsstadgan vilket bland annat 
inkluderar torghanhandelsföreskrifter. 
  
Befintligt regelverk antogs av kommunfullmäktige 2012-04-26 §32. Det finns anledning 
att anpassa föreskrifterna utifrån nuvarande och framtida förutsättningar. Förvaltningen 
har påbörjat en revidering av föreskrifterna med syfte att anpassa föreskrifterna i 
enlighet med motionens intentioner.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Revideringen kommer att få begränsade ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
  
     

 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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  2017-08-14 Dnr: KS 2016-373
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 
 

Förslag till ny politisk organisation 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals politiska organisation från den 1/1 2019 
ska utgöras av följande politiska organ med antal ledamöter: 

 Kommunfullmäktige, x ledamöter 
 Kommunstyrelse, x ledamöter 
 Omsorgsnämnd, x ledamöter 
 Barn- och utbildningsnämnd, x ledamöter 
 Teknisk nämnd, x ledamöter 
 Byggnadsnämnd, x ledamöter 

 
Kommunfullmäktige beslutar att valnämnd, valberedning och revisorer behålles 
oförändrade i den nya politiska organisationen, 

Kommunfullmäktige beslutar att följande fullmäktigeberedningar inrättas från den 
1/1 2019: 

 Beredningen för hållbar utveckling, x ledamöter 
 Beredningen för samhällsdialog, x ledamöter 

 
Kommunfullmäktige beslutar i övrigt att fastställa utredningens förslag till 
ansvarsfördelning mellan nämnderna. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen (kommunchefen) att vidta de 
förberedelser och anpassningar som behövs för att de nya politiska organisationen 
ska träda i kraft den 1 januari 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 
av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna att stärka 
kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 
Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 
se till följande delar:  
 
▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 
▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 
▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 
▪ Sträva mot ökad maktdelning 
▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 
 
Uppdraget ska slutredovisas senast juni 2017.  
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Som referensgrupp för utredningen har Beredningen för kommunfullmäktiges 
arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 
fortlöpande information om uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre 
tillfällen presenterats för vardera referensgruppen och arbetsutskottet.  
 
Föreligger nu utredningens förslag till ny politisk organisation, daterad 2017-06-01. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Inrättande av fler nämnder och fler sammanträden kommer att leda till ökade 
arvodeskostnader för förtroendevalda samt ökade förvaltningskostnader. Ökade 
förutsättningar för styrning och uppföljning bedöms kunna leda till ökad 
kostnadskontroll. 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Gruppledarna 
Kommunchefen 
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  2017-06-02 Dnr: KS 2016-373

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 

  

 

 

 

 

 

 

Missiv – Översyn av den politiska organisationen 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 

av den politiska organisationen. Syftet är att undersöka möjligheterna att stärka 

kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 

Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 

se till följande delar: 

  

▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 

▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 

▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 

▪ Sträva mot ökad maktdelning 

▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 

 

Uppdraget ska slutredovisas senast juni 2017. 

 

Som referensgrupp för utredningen har beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 

fortlöpande information om uppdragets fortskridande. Utredningsarbetet har vid tre 

tillfällen presenterats för vardera referensgruppen och arbetsutskottet. 

   

Föreligger nu utredningens förslag till ny politisk organisation. 

 

Tidplan 

Vid beslut om ny politisk organisation ska den nya organisationen träda i kraft  

den 1 januari 2019. För att klara tidplanen och de förberedelser som krävs behöver 

politiskt ställningstagande tas i följande ordning. 

 

▪ Gemensam genomgång gruppledare 2017-08-16 

▪ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-26 

▪ Kommunstyrelsen 2017-10-11 

▪ Kommunfullmäktige 2017-10-26 

  

Förberedelser 

Vid beslut om ny politisk organisation behöver bl a följande åtgärder vidtas. 

 

▪ Anpassning av fullmäktiges arbetsordning 

▪ Anpassning/framtagande av reglementen 

▪ Anpassning/framtagande av delegationsordningar 

▪ Anpassning/framtagande av styr- och ledningsdokument 

▪ Anpassning/översyn av förvaltningsorganisationen  
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Information 

Utredningen erbjuder sitt deltagande vid partigruppsmöten för att besvara frågor om 

utredningsförslaget. 

 

Sändlista 

Gruppledare för partier representerade i fullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 

 

Medföljande handlingar 

Uppdragshandling  

Förslag till ny politisk organisation 

 

      

 

Håkan Sundberg 

 

 

Kommunchef  
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  2016-10-26   

    

  

 

 

 

 

 

 

Uppdragshandling för översyn av den kommunala 

organisationen 

Bakgrund 
Av kommunallagen 6 kap 1-2 §§ framgår att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt kommentarerna har 

styrelsen en särställning genom dess ledande och samordnande roll. Det 

manifesteras genom styrelsens speciella uppgifter, bl a i samband med 

budgetprocessen. Styrelsen ska vidare bereda eller yttra sig i de ärenden som ska 

beslutas av fullmäktige – det s k dubbla beredningstvånget. Det innebär att styrelsen 

är ytterst ansvarig för att det finns beslutsförslag till fullmäktige. Formellt är 

styrelsen inte överordnad annan nämndverksamhet, eller har några särskilda 

maktbefogenheter. Enligt 6 kap 7 § ska varje nämnd inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att den 

interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

Munkedals kommun har sedan 2011 en organisationsmodell som innebär att det 

endast finns två nämnder - kommunstyrelse och byggnadsnämnd. Det innebär att all 

verksamhet som idag inte sorterar under en särskild facknämnd i stället sorterar 

under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är därmed styrelse tillika nämnd. Det 

innebär att styrelsen ska granska och utöva uppsikt över den egna nämnd- 

verksamheten. Det vill säga utöva uppsikt över sig själv. 

 

Den nu gällande organisationsmodellen skapar förutsättningar för helhetssyn ochkan 

undanröja förekomst av ”nämndpolitik” i kommunstyrelsen. Mot fördelarna kan 

ställas förlorad kunskapsöverföring när ärende inte går från nämnd till styrelsen och i 

förekommande fall till fullmäktige. Mängden och bredden av ärenden i styrelsen 

ställer mycket höga krav på de förtroendevalda, dels kunskapsmässigt men också i 

avsatt tid för uppdraget. Utgångspunkten för förtroendevald är att uppdraget utförs 

på fritiden, det vill säga lekmannauppdrag.  
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Uppdrag 
Uppdras åt kommunchefen att göra en organisationsöversyn i syfte att se 

möjligheter att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 

verksamheten. Översynen ska också leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. 

 

Som referensgrupp för utredningen ska beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungera. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ges fortlöpande 

information om uppdragets fortskridande. Uppdraget ska slutredovisas senast juni 

2017.  

    

 

 

 

     

 

 Ann-Sofie Alm 

 Kommunstyrelsens 2:e v ordförande 

 

 

Åsa Karlsson 

 

Karl-Anders Andersson 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e v ordförande 
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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 

Munkedals kommun har sedan 2011 en politisk organisation med endast två 

nämnder - kommunstyrelse och byggnadsnämnd. Organisationsmodellen innebär att 

all verksamhet som inte sorterar under byggnadsnämnden sorterar under 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är därmed styrelse, tillika nämnd för tekniska 

frågor, omsorgsfrågor samt barn- och utbildningsfrågor. Det innebär också att 

styrelsen ska granska och utöva uppsikt över den egna nämndverksamheten.  

Den valda organisationen bedöms skapa förutsättningar till ökad transparens för 

kommuninvånaren. Modellen undanröjer även i viss mån dragkamp om resurser 

mellan nämnder.  

 

I frågor som rör myndighetsutövning i individ- och familjeomsorgsfrågor har ett 

särskilt myndighetsutskott inrättats. Vissa av de frågor som hanteras av 

myndighetsutskottet måste enligt lagstiftningen beslutas på nämndnivå, det vill säga 

av kommunstyrelsen. Vidare finns ett personalutskott som ska hantera sådana 

personalärenden som inte delegerats till tjänstemannaorganisationen. 

 

I samarbete mellan Sotenäs-, Munkedals- och Lysekils kommuner (SML-

kommunerna) finns ytterligare tre nämnder – Lönenämnd, miljönämnd och IT-

nämnd. Lönenämnden har sitt säte i Munkedal. De tre gemensamma nämnderna 

omfattas inte av föreliggande översyn. 

 

 

1.2 Kommunstyrelsens uppgifter enligt kommunallagen 

Av kommunallagen 6 kap 1-2 §§ framgår att styrelsen ska leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Enligt lagkommentarerna har 

styrelsen en särställning genom dess ledande och samordnande roll. Det 

manifesteras genom särskilda uppgifter, bl a i samband med budgetprocessen.  

 

Styrelsen ska bereda eller yttra sig i de ärenden som ska beslutas av fullmäktige – 

det s k dubbla beredningstvånget. Det innebär att styrelsen är ytterst ansvarig för 

att det finns beslutsförslag till fullmäktige.  

 

Formellt är styrelsen inte överordnad annan nämndverksamhet, eller har några 

särskilda maktbefogenheter. Enligt 6 kap 7 § ska varje nämnd inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt att 

den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. 

 

 

1.3 Granskningar och rapporter 

Kommunens förtroendevalda revisorer har med hjälp av EY granskat 

kommunstyrelsens styrning och ledning. Granskningen redovisades i mars 2014.  

Granskningens syfte var främst att se hur ansvar och beslutanderätt fördelats mellan 

styrelsen och utskotten mot bakgrund av övergången till ny politisk organisation och 

förändrad rollfördelning. Granskningen konstaterar att överväganden som tidigare 

gjordes i gemensamt samråd mellan nämndsordförande och förvaltningschef nu 

istället görs av tjänstemannaledningen.  
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Förvaltningens och politikens tid för att gemensamt diskutera verksamhetsfrågor har 

minskat, vilket medfört att avståndet mellan förvaltning och politik har ökat. Vid 

tidpunkten för studien uppfattade sektorcheferna sin roll som mer ensam än tidigare, 

beroende på att man tidigare hade en nämndsordförande att diskutera med.  

 

Det tidigare välfärdsutskottet som främst riktade sig mot sektor barn- och utbildning 

respektive sektor omsorg är sedan en tid är nedlagt. Berörda sektorchefer arbetar nu 

istället främst mot det nyligen inrättade arbetsutskottet. Tyngdpunkten i 

beredningsarbetet bedöms ha förflyttats eftersom en större del av beredningen i dag 

sker innan utskottssammanträdena. Rapporten konstaterar avslutningsvis att det 

varit en stor omställning för kommunstyrelsen att vara ansvarig nämnd för flera 

verksamheter. 

 

I oktober 2014 redovisade KPMG på revisorernas uppdrag en utredningsrapport om 

den nya organisationen. Rapporten konstaterar bland annat att utskotten måste ta 

större ansvar för beredningsarbetet till styrelsen. Vidare föreslås att fullmäktige 

vitaliseras genom att beredningarna bedrivs enligt de ursprungliga intentionerna. 

Beredningarna ska arbeta med långsiktiga och stora frågor. Beredningarna har också 

möjlighet att ta in representanter som står utanför den ordinarie politiska 

organisationen. Vid tidpunkten för studien fanns brister i kommunstyrelsens styrning, 

uppföljning och kontroll. Studien bedömer dock att de åtgärder som planerades 

införas 2015 avseende styrning och kontroll var bra och genomarbetade. Slutligen 

konstateras att kommunstyrelsen har en stor mängd ärenden. Sammanträdena 

bedöms vara för långa och omfattande för att beslutskvalitén ska bli bra.  

 

Mot bakgrund av KPMG:s granskning togs en åtgärdsplan fram. Åtgärdsplanen 

fastställdes av kommunfullmäktig 2015-06-04, § 33 och innebar i korthet följande 

åtgärder: 

 

1. Förtydliga roller och ansvar – Information och utbildning för av förtroendevalda. 

2. Tydlighet i beredningsprocessen – Framtagande av gemensamma arbetsformer i  

 beredningsprocessen. 

3. Sektorchefernas beredning till VU – Ej aktuellt då VU upphört. 

4. Förtydligande av KS styrning – Hårdare styrning av dagordning. 

5. KS styrning av VU – Ej aktuellt då VU upphört. 

6. Kommunens styrning av bolag, gemensamma nämnder m fl – Fortsatt arbete med  

 koncernstyrning enligt styr-/ledningssystemet. 

7. KSO närvarar vid behov på KLG:s möten. 

 

Under hösten 2016 har EY åter biträtt kommunens revisorer och tagit fram en 

preliminär granskning av intern styrning och kontroll. Slutlig rapport kommer att 

redovisas då årsredovisningen för 2016 har kunnat granskas. Den preliminära 

granskningen visar att kommunstyrelsen bedöms ha vidtagit åtgärder för att 

säkerställa en ändamålsenlig styrning och ledning samt tillräcklig intern kontroll av 

verksamheten. Rapporten rekommenderar kommunstyrelsen att vidta ett antal 

angivna åtgärder för att säkerställa effekter av uppsatta mål. 

 

 

1.4 Uppdrag om översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens presidium har uppdragit åt kommunchefen att göra en översyn 

av den politiska organisationen i syfte att se möjligheter att stärka 

kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. 

Översynen ska leda till ökad politisk delaktighet och demokrati. I uppdraget ligger att 

se till följande delar. 
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▪ Vitalisering av kommunfullmäktige 

▪ Öka rekryteringsbasen för de politiska partierna 

▪ Öka antalet ”inskolningsuppdrag” 

▪ Sträva mot ökad maktdelning 

▪ sträva mot fler utbildnings- och omsorgsfrågor på den politiska agendan 

 

Som referensgrupp för utredningen har beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer fungerat. Därutöver har kommunstyrelsens arbetsutskott givits 

fortlöpande information om uppdragets fortskridande. 

 

Uppdraget ska slutredovisas senast i juni 2017.  

 

 

1.5 Utredningens bedrivande 

Utredningen har genomförts genom ett antal arbetsmöten och avstämningar på 

tjänstemannanivå. Utredningen har träffat referensgruppen vid tre skilda tillfällen, 

dels för avstämning av uppdraget och dels för utbyte av tankar och erfarenheter. De 

generella synpunkter som framkommit vid dessa möten är  

 

▪ att kommunfullmäktiges roll ska stärkas 

▪ att kommunfullmäktiges beredningar ska kvarstå och utvecklas 

 

I övrigt framträder ett allmänt önskemål om utveckling av den politiska 

organisationen. Det framkommer tydligt att tidigare situation med genomgripande 

politiska konflikter och motsättningar mellan de dåvarande nämnder inte önskas 

åter. 

 

Utredningen har stämt av arbetet med kommunstyrelsens arbetsutskott vid tre 

tillfällen. 

 

Studiebesök har gjorts i Gullspångs- och Götene kommuner. Studiebesöken har 

gjorts med anledning av att båda kommunerna har förändrat sina politiska 

organisationer från traditionella nämndsorganisationer, till alternativa organisationer 

liknande Munkedals. Båda kommunerna har nyligen valt att återgå till traditionella 

nämndsorganisationer. Anteckningar från studiebesöken bilaga 4. 

 

 

2 Analys 
 

2.1 Problemformulering 

Den nuvarande politiska organisationen med endast två nämnder ger förutsättningar 

för helhetssyn och kan motverka förekomst av ”nämndpolitik”. Mot de 

organisatoriska fördelarna kan ställas att kommunstyrelsen i praktiken utövar 

uppsikt över sig själv. En ytterligare nackdel kan vara förlorad delaktighet och 

kunskapsöverföring då ärenden inte går från facknämnd till styrelsen och i 

förekommande fall till fullmäktige.  

 

Mängden och bredden av ärenden i kommunstyrelsen ställer mycket höga krav på de 

förtroendevalda, inte minst ordföranden. De kravs som ställs är dels 

kunskapsmässiga men också i avsatt tid för uppdraget. Utgångspunkten för de allra 

flesta förtroendevalda är att uppdragen utförs på fritiden, det vill säga 

lekmannauppdrag.  
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Lösningen för att minska trycket på de förtroendevalda i kommunstyrelsen har varit 

långtgående delegationer till förvaltningen, vilket i sig leder minskad 

kunskapsöverföring mellan tjänsteman och förtroendevald då kontaktytorna blir 

färre. Det innebär också att politisk insyn och inflytande minskar. Aktiv styrning och 

ledning av förvaltningen förutsätter ett tätt och nära samarbete politik-förvaltning. 

Det förutsätter också viss politisk sakkunskap inom det aktuella sakområdet. I de 

undersökningar som gjorts av nuvarande organisation framgår att de 

förtroendevalda inte är tillräckligt insatta i de frågor som behandlas. Ett omfattande 

uppdrag med många ärenden/möten begränsar möjligheterna till djupare 

ämneskunskap, men också kretsen av kandidater på grund av tid, intresse och 

förmåga. 

 

Det kan antas vara lättare rekrytera förtroendevalda om det finns fler typer av 

uppdrag att kandidera till, t ex möjlighet att specialisera sig inom intresseområde. 

Det är osannolikt att förtroendevalda har intresse och kompetens att arbeta med  

samtligt förekommande frågor på den kommunala dagordningen. 

 

Det finns ett uttalat önskemål från de förtroendevalda att medborgarna i större 

utsträckning ska vara delaktiga i det kommunala beslutsfattandet. Mot det synsättet 

talar den övergripande modellen med representativ demokrati. Representativ 

demokrati innebär att medborgarna utser företrädare med mandat att fatta beslut. 

Politiken har alltså fått väljarnas mandat att styra och fatta beslut och behöver inte 

vidare söka legitimitet. De medborgare som vill delta i det politiska livet förväntas 

söka upp och ansluta sig till ett politiskt parti.  

 

Referensgruppen har framfört önskemål om att fullmäktigeberedningarna ska 

kvarstå och helst utvecklas. Utredningen bedömer att förekomsten av 

fullmäktigeberedningar inte förutsätter en alternativ organisation, utan tvärtom kan 

fungera väl i en traditionell organisationsmodell. Huruvida beredningarna fungerar 

eller inte beror snarare på vilka instruktioner och mandat som ges.  

 

 

2.2 Utredning om ny kommunallag (SOU 2015:24) 

Utredningen för ny kommunallag föreslår att fullmäktige ska få rätt att ge styrelsen 

utökade befogenheter. Det innebär att styrelsen kan få mandat att fatta beslut 

rörande andra nämnders verksamheter. Fullmäktige ska i sådana fall bestämma 

inom vilka områden det får ske. Styrelsen ska dock inte ges rätt att fatta beslut i 

andra nämnders myndighetsutövning eller ärenden som i övrigt rör enskilda. Den 

nya lagen väntas träda i kraft den 1 januari 2018. 

 

 

3 Slutsatser och förslag 
 

3.1 Slutsatser 

Mot bakgrund av påpekanden i de granskningar som redovisats ovan bör den 

politiska organisationen utvecklas. För att kommunstyrelsen ska få ett mer renodlat 

uppdrag att utöva uppsikt över den kommunala verksamheten bör en 

organisationsmodell med facknämnder återinföras. Fördelarna med en traditionell 

politisk organisation är att ansvar och kunskap kan fördelas på fler aktörer. Varje 

nämnd kan få mer renodlade uppdrag och tydligare upprätthålla kontaktytorna med 

förvaltningen.  

 

Denna utredning tar inte ställning till antalet ledamöter i de politiska organen. Det är 

en politisk fråga som bör behandlas i särskild ordning.  
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3.2  Förslag 

3.2.1  Kommunfullmäktige 

Det kan konstateras att det finns önskemål om ett vitaliserat och tydligare uppdrag 

för kommunfullmäktige. Det innebär i praktiken att kommunfullmäktiges roll ska 

stärkas genom att fler ärendetyper lyfts till fullmäktige för avgörande. Det kan 

åstadkommas genom justeringar i arbetsordning och reglementen. Sådana 

förändringar bör göras i nästa fas då grunden för den politiska organisationen har 

bestämts. 

 

 

3.2.2 Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens roll föreslås renodlas så att uppdraget att utöva uppsikt, styra 

och samordna blir tydligare. Kommunstyrelsens uppdrag blir därmed i huvudsak att 

arbeta med de långsiktiga strategiska frågorna. Förslaget innebär att all renodlad 

verksamhet ska sortera under verksamhetsspecifika facknämnder. 

Kommunstyrelsens presidium föreslås få i uppdrag att vara länken mot övriga 

nämnders presidier så att maximal samordning och samsyn uppnås. 

 

Kommunstyrelsens uppdrag 

▪ Se till så att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag  

 och förordning 

▪ Övervaka att ekonomi och verksamhet följer fullmäktiges mål och riktlinjer 

▪ Tillse att alla verksamheter följs upp och redovisas för fullmäktige under  

 budgetåret 

▪ Utöva uppsikt över de bolag kommunen äger helt eller delvis 

▪ Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

▪ Ansvara för utveckling av kommunal demokrati 

▪ Ansvara för personalpolitik 

▪ Ansvara för översiktlig planering för användning av mark ock vatten 

▪ Ansvara för mark- och bostadspolitik 

▪ Ansvara för främjande av bostadsförsörjning 

▪ Ansvara för främjande av näringslivsutveckling 

▪ Ansvara för trafikpolitik 

▪ Ansvara för informationsverksamhet/lokala IT-frågor 

▪ Ansvara för effektivisering av kommunal verksamhet 

▪ Ansvarar för uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

 

3.2.3 Omsorgsnämnd 

En omsorgsnämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de frågor som idag 

hanteras av sektor omsorg. 

 

Omsorgsnämndens uppdrag 

▪ Individ- och familjeomsorg 

▪ Vård- och äldreomsorg 

▪ Stöd 

 

I utredningsarbetet har övervägts att föreslå inrättande av en välfärdsnämnd med 

ansvar för de områden som idag sorterar under sektorerna omsorg respektive 

barn/utbildning. Bedömningen är att ansvarsområdet för en sådan nämnd blir för 

stort och omfattande för att förändringen ska vara motiverad jämfört med nuvarande 

organisering. 

 

Vid inrättande en omsorgsnämnd upphör myndighetsutskottets uppdrag. 
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3.2.4 Barn- och utbildningsnämnd  

En barn- och utbildningsnämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de 

frågor som idag hanteras av sektor barn och utbildning.  

 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag 

▪ Förskola 

▪ Dagbarnvårdare 

▪ Grundskola  

▪ Särskola 

▪ Gymnasium 

▪ Komvux 

▪ Kultur och fritid 

▪ Musikskola 

▪ Resursteam 

 

 

3.2.5 Teknisk nämnd  

En teknisk nämnd föreslås inrättas med uppdrag att ansvara för de frågor som idag 

hanteras av sektor samhällsbyggnad.  

 

Tekniska nämndens uppdrag 

▪ Fastighet 

▪ Gata och mark  

▪ Park och skog 

▪ Kost 

▪ Städ 

 

 

3.2.6 Byggnadsnämnd 

Byggnadsnämnden föreslås kvarstå oförändrad. 

 

Byggnadsnämndens uppdrag 

▪ Plan- och byggfrågor 

 

 

3.2.6 Fullmäktigeberedningar  

I samtalen med referensgruppen har framförts tydliga önskemål om att 

fullmäktigeberedningar fortsatt ska finnas och utvecklas.  

 

Utredningen föreslår att två beredningar inrättas med mandat att kommunicera med 

nämnder och verksamheter i kommunorganisationen, men också externt med 

civilsamhället och medborgaren. De fullmäktigeberedningar som föreslås är 

”Beredningen för hållbar kommun” och ”Beredningen för samhällsdialog”. 

Beredningarnas sammansättning föreslås spegla den rådande parlamentariska 

situationen i kommunfullmäktige. Det bedöms att beredningarna på olika sätt kan 

vara varandra behjälpliga och därigenom samverka. 

 

Beredningen för hållbar utveckling 

Beredningens uppdrag föreslås vara att övergripande bevaka allt som påverkar 

kommunens långsiktiga hållbarhet. Huvuduppdraget är framtidsspaning. Arbetet ska 

bedrivas genom omvärldsbevakning, informationsinhämtning och dialog.  
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Beredningens uppdrag 

▪ miljö/ekologi 

▪ trygghet 

▪ folkhälsa 

▪ utanförskap 

▪ arbetsmarknad 

▪ socioekonomi 

▪ m fl områden 

 

 

Beredningen för samhällsdialog 

Beredningen finns redan idag. Beredningen har under hösten/vintern 2016/17 

arbetat med ett koncept för att träffa medborgaren i de olika kommundelarna. 

Konceptet med ambulerande samhällsdialog bör fortgå och också utvecklas till att bli 

återkommande. 

 

Beredningens uppdrag 

▪ Medborgardialog, genom information och inhämtande av synpunkter 

 

 

3.2.7 Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås upphöra.  

 

 

3.2.8 Kommunstyrelsens personalutskott 

Kommunstyrelsens personalutskott föreslås kvarstå oförändrat. Utskottets uppdrag 

är att fatta beslut i sådana personalärenden där beslutanderätten inte delegerats. 

 

 

3.2.9 Kommunstyrelsens myndighetsutskott  

Kommunstyrelsens myndighetsutskott föreslås upphöra.  
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Bilaga 1 - Nuvarande politisk organisation 
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Bilaga 2 - Förslag till ny politisk organisation 
 

 

 

 
 

 

 

Bilden illustrerar förhållandet Kf/Beredning/Ks/Nämnd (orange ram) samt 

förhållandet Ks/Nämnd/Presidium (blå ram). Beredningarna har fullmäktiges mandat 

att samverka med styrelse/nämnder i specifika frågor. Presidierna verkar 

för maximal samordning/samsyn genom regelbundna presidieträffar.      
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Bilaga 3 - Organisatorisk ansvarsfördelning 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

Beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt (KL 3:19) 

▪ Mål och riktlinjer för verksamheten  

▪ Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

▪ Nämndernas organisation och verksamhetsformer 

▪ Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

▪ Val av revisorer 

▪ Grunderna för ekonomiska förmåner till fötroendevalda 

▪ Årsredovisning och ansvarsfrihet 

▪ Folkomröstning  

▪ Extra val till fullmäktige 

 

Typärenden 

▪ Svar på motion 

▪ Redovisning av obesvarade motioner 

▪ Medborgarförslag 

▪ Reglementen 

▪ Planer/policys/riktlinjer 

▪ Ekonomisk plan 

▪ Ekonomi (budget, bokslut, årsredovisning etc) 

▪ Taxor/avgifter 

▪ Informationsärenden/aktuella frågor 

▪ Delårsbokslut 

▪ Finansrapport 

▪ Regler (tomtköer, instruktioner m m) 

▪ Föreskrifter 

▪ Slutredovisning av investeringsprojekt 

▪ Anmälningsärenden enligt SoL 

▪ Valärenden 

▪ Arrendeavtal 

▪ Tomträttsavgälder 

▪ Markförsäljning/-förvärv 

▪ Borgensram  

▪ Ägardirektiv 

▪ Bolagsordning 

▪ Bidragsnormer föreningar 

▪ Detaljplaner (större/kontroversiella) 

 

 

Kommunstyrelsen 
 

Styrfunktion 

▪ Leda och samordna utformning av övergripande mål, riktlinjer och ramar  

▪ Framställningar till fullmäktige som inte är förbehållna nämnd 

▪ Övervaka att fullmäktiges mål efterlevs 

▪ Övervaka att ekonomi och verksamhet följer fullmäktiges mål och riktlinjer 

▪ Övervaka att kommunens verksamhet hanteras rationellt  

▪ Tillse att alla verksamheter följs upp och redovisas för fullmäktige under  

 budgetåret 

▪ Fortlöpande uppsikt över de bolag kommunen äger helt eller delvis 
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▪ Säkerställa krav enlig KL 3:17-18 i bolag som ägs helt eller delvis av kommunen 

▪ Årlig bedömning om bolagsverksamhet bedrivits ändamålsenligt och kommunala  

 befogenheter  

▪ Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

▪ Fortlöpande uppsikt över nämnder gemensamma med andra kommuner 

▪ Fortlöpande uppsikt över kommunalförbund där kommunen ingår  

 

Ekonomisk förvaltning 

▪ Handha kommunens medelsförvaltning enligt fullmäktiges föreskrifter 

▪ Placering och upplåning av medel 

▪ Bevaka tidpunkter för kommunens inkomster och betalningar  

▪ Vidta åtgärder för indrivning av förfallna fordringar 

▪ Underhålla och förvalta kommunstyrelsens fasta och lösa egendom 

▪ Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 

▪ Handha donationsförvaltning 

 

Personalpolitik 

▪ Kollektivavtal  

▪ Förhandla enligt §§ 11-14, 38 MBL 

▪ Besluta om stridsåtgärder 

▪ Tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

▪ Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen 

▪ Inrätta och lönesätta befattningar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 

▪ Utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg 

 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

▪ Patientnämnd  

▪ Arbetslöshetsnämnd 

▪ Civilförsvarsnämnd 

▪ Krisledningsnämnd 

▪ Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen 

▪ Arkivmyndighet 

▪ Registeransvarig enligt PuL för sin egen verksamhet 

▪ Kommunens anslagstavla 

 

Övrigt 

▪ Sysselsättnings- och näringslivsfrågor 

▪ Övergripande utveckling av turism och kultur 

▪ Central informationsverksamhet 

▪ kommunens mark/lokaler för verksamhet och handel 

▪ Kommunens konsumentverksamhet 

▪ Kommunens översiktliga fysiska planering 

▪ Inriktning för kommunens markreserv 

▪ Planering för kommunens bostadsförsörjning 

▪ Övergripande samordning av kommunens säkerhetsarbete 

▪ Kommunens beredskapsplanering 

▪ Hantering av inteckningar, pantbrev m m 

▪ Tillstånd att använda kommunens vapen 

▪ Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd 

▪ Kommunens pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda 

▪ Föra kommunens talan i mål eller ärenden 

▪ Styrelsens förvaltningsorganisation inom ramar fastställda av fullmäktige 

▪ Beviljande av planprövningstillstånd 

▪ Beställning av detaljplaner 

▪ Exploateringsavtal enligt riktlinjer fastställda av fullmäktige 
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▪ Uthyrning/utarrendering av mark för verksamhet och verksamhetslokaler 

▪ Försäljning av tomter till företag och verksamheter enligt fullmäktiges riktlinjer 

▪ Ärenden enlig alkohollagen avseende serveringstillstånd 

▪ Yttranden om TV-övervakning 

▪ Utfärdande av administrativa rutiner för kommunens verksamheter 

▪ Föra kommunens talan samt träffa överenskommelser i mål 

▪ Avge yttrande å fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande  

 ärenden  

▪ Tillvarata kommunens intressen vid stämmor med kommunala intressen 

▪ Utse personuppgiftsombud (ersätts av dataskyddsombud) fr o m maj 2018 

▪ Besluta om tillstånd för vindkraft med stöd av antagen vindkraftsplan 

 

Kommunstyrelsen bedriver ingen operativ verksamhet 

 

 

Tekniska nämnden 
 

Svarar för 

▪ Försäljning av tomter för bostäder enligt fullmäktiges riktlinjer 

▪ Uthyrning av lokaler  

▪ Fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen inom av fullmäktige fastställd  

 kostnadsram 

▪ Upplåtande av servitut på kommunens fastigheter 

▪ Upplåtande av kommunal mark med arrende 

▪ Ärenden om intrångsersättning 

▪ Ärenden om ledningsrätt 

▪ Kommunens talan i ärenden inom nämndens verksamhetsområde 

▪ Bildande av gemensamhetsanläggningar, vägsamfälligheter och liknande 

▪ Upplåtande av allmän plats för särskilt ändamål 

▪ Ansökan och talan vid lantmäteriförrättningar inom nämndens  

 verksamhetsområde 

▪ Ändring av verksamhetsområde för VA-område enligt fullmäktiges riktlinjer 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Svarar för 

▪ Förskole- och fritidshemsverksamhet 

▪ Grundskola 

▪ Särskola 

▪ Gymnasieskola 

▪ Kommunal vuxenutbildning 

▪ SFI 

▪ AME 

▪ Ungdomsverksamhet/fritidsgårdar 

▪ Simskola 

▪ Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 

▪ Kulturskola 

▪ Bibliotek 

▪ Föreningsbidrag 

▪ Drift- och investeringsbidrag samt lönebidrag till föreningar 

▪ Konst- och konstnärlig utsmyckning samt konstinköp 

▪ Tillståndsgivning för lotteriverksamhet 

▪ Bokning av samlingslokaler och idrottslokaler 
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Omsorgsnämnden 
 

Svarar för 

▪ Socialtjänst med undantag för förskole- och fritidsverksamhet 

▪ Kommunal hälso- och sjukvård 

▪ Stöd och service till funktionshindrade och därmed sammanhängande  

▪ Familjerådgivning som åvilar kommunen 

▪ Särskild kollektivtrafik (färdtjänst) 

▪ Kommunal färdtjänst 

▪ Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 

▪ Bostadsanpassningsbidrag  

▪ Handläggning av tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen  

▪ Handläggning och tillsyn av försäljning av tobak enligt tobakslagen 

▪ Tillsynsansvar enligt lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel 
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Bilaga 4 - Minnesanteckningar från studiebesök i 

Gullspångs- och Götene kommuner 2016-12-19 

 

Deltagare 

Åsa Karlsson 

Karl-Anders Andersson 

Ann-Sofie Alm 

Hans-Joachim Isenheim 

Peter Berborn 

 

Bakgrund 

Kommunchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens presidium att göra en 

översyn av den politiska organisationen. Dagens studiebesök görs med anledning av 

att både de besökta kommunerna har gått från en traditionell nämndsorganisation, 

till en alternativ organisation liknande Munkedals, för att slutligen återgå till en mer 

traditionell organisation med nämnder. 

 

Gullspångs kommun 

Vid besöket representeras Gullspångs kommun av kommunstyrelsens presidium, 

kommunchef och stabschef. Kommunen har ett långt utvecklat samarbete med 

grannkommunerna Töreboda och Mariestad där flera nämnder och verksamheter är 

gemensamma i olika konstellationer, bl a IT-nämnd, nämnd för 

ekonomiadministration, lönenämnd, miljö- och byggnadsnämnd samt teknisk nämnd. 

Nämndverksamhet i egen regi finns för områdena barn/utbildning/kultur samt 

vård/omsorg.  

 

Kommunen gick över till en alternativ nämndorganisation 2006. Skälet var en 

mycket dålig ekonomi. Man såg en möjlighet att göra stora besparingar på såväl 

politisk- som tjänstemannaorganisation. Den nya organisationen utgjordes av 

kommunstyrelse med fem utskott. Enligt den politiska majoritetens uppfattning blev 

det så småningom en stor maktkoncentration av ett fåtal förtroendevalda. Utskotten 

kunde inte riktigt ersätta tidigare nämnder, vilket bl a ledde till att ledande 

tjänstemän rundade utskotten och istället gick rakt på KSO/KC. Det upplevdes svårt 

att sätta in nya ledamöter direkt in i kommunstyrelsen. Tillbakagången till en mer 

traditionell nämndorganisation bedöms ha gjort det enklare att rekrytera nya 

ledamöter. Det finns dock en tendens till ”nämndpolitiker”. Det fanns å andra sidan 

en liknande tendens i utskottsmodellen. 

Oppositionen var emot en tillbakagång till traditionell modell. Oppositionsrådet anser 

inte att nämndorganisationen förenklat rekrytering av nya ledamöter. Vidare anses 

tillbakagången ha lett till ökade kostnader genom fler förtroendevalda och politiska 

organ samt höjda arvoden.  

Gullspångs kommun har en förvaltning. Man har inrättat dialogtillfällen där 

tjänstemän kan komma och berätta om aktuella frågor och ärenden som är på gång.  

 

Götene kommun 

Vid besöket representeras Götene kommun av KSO och KC. Kommunen har ett 

utvecklat samarbete med Skara kommun om en service- och tekniknämnd. I egen 

regi har man socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt miljö- och 

bygglovsnämnd. 

 

66

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


17 

 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

Kommunen gick 2006 över till en alternativ organisation med kommunstyrelse, IFO-

nämnd och miljönämnd. KF skulle utgöra arena för debatt och makt. Man upplevde 

efter ett tag att det blev precis tvärtom.  

 

Under KF fanns fyra beredningar som skulle arbeta med strategiska framtidsfrågor, t 

ex framtagande av olika strategiska dokument/planer. Ledamöterna i beredningarna 

upplevde inte att arbetet var särskilt politiskt. Vidare var ärendemängden i KS för 

stor. KS fokuserade för övrigt på samma frågor som tidigare, vilket kom att innebära 

att exempelvis skolfrågor kom i skymundan.  

KS uppdrag att styra och ha uppsikt upplevdes svårförenlig med uppdraget att tillika 

vara nämnd. 

 

Så småningom fanns en enighet att gå tillbaka till en nämndmodell, vilken upplevdes 

som tydligare än utskottsmodellen. Den nya organisationen bedöms flytta besluten 

närmare politiken jämfört med tidigare modell med långtgående delegationer. 

Götene kommun har en förvaltning. 

 

Anteckningar 

Peter Berborn 
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  2017-09-24 Dnr: KS 2017-261
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Bertil Andersson  
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Munkedal kommuns delårsbokslut jan-augusti 2017 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-augusti 
2017. 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 41,6 mnkr för perioden januari-augusti 
2017. Helårsprognosen för kommunen 2017 uppgår till 62,6 mnkr vilket är 50,0 
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Överskottet beror i 
huvudsak på vinst vid försäljning av fastigheter, förfogandeposter och överskott på 
finansiella poster.  

Drift 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på 10,6 mnkr för perioden januari-
augusti. För helåret är prognosen 5,6 mnkr, varav 5,0 mnkr är medel till 
kommunstyrelsens förfogande. Under hösten 2016 antogs ett åtgärdsprogram inom 
kommunstyrelsen som beräkna ge minskade kostnader om 9,2 mnkr.  

Skatteprognosen för 2017 är positiv och visar på ett överskott på 2,5 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på 40,8 mnkr. Dessa poster består 
av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande, överskott på 
kapitalkostnader samt överskott på reavinst. 

Balansräkningen har förbättrats under året genom att skulderna minskat och det 
egna kapitalet förstärkts.  

Investeringar 
Under perioden jan-aug har det investerats för 36,1 mnkr, varav 28,0 mnkr för köp 
av tidigare Dingle naturbruksgymnasium. Kommunens totala investeringsutgifter 
beräknas uppgå till 56,0 mnkr för hela 2017 vilket är lägre än budget som uppgår till 
60,8 mnkr inklusive överföring från föregående års budget. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är god för året och bedömningen som kommunstyrelsen gör är att 
för verksamhetsår 2017 uppfylls målen för god ekonomisk hushållning.  
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1. Inledning 
1.1 Organisation 
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de kommunala nämnderna och i 
förvaltningsform. Till det kommer kommunens koncernföretag (Munkedals Bostäder 
AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB) 
samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening 
Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljö- och 
Löneverksamheten bedrivs i nämndform tillsammans med Sotenäs och Lysekils 
kommun. 

 

1.2 Delåret i sammandrag 
1.2.1 Ekonomi 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 41,6 mnkr för perioden jan-augusti 
2017. För året prognosticeras ett resultat på 62,6 mnkr. Budgeterat resultat är 12,6 
mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på +50,0 mnkr och uppfyller därmed det 
finansiella resultatmål som Kommunfullmäktige beslutat. Kommunen har under 
perioden amorterat lån på 32,5 mnkr. Det goda resultatet beror i hög grad på 
försäljning av skog, budgeterat resultat samt överskott på finansiella poster. 

Nämnderna beräknas ha ett överskott på 5,6 mnkr, främst beroende på anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande. Där beräknas 5,0 mnkr finnas kvar vid årets slut. 

1.2.2 Verksamhet 

Under året har större förvärv samt försäljning av fastigheter skett. I februari 
förvärvades fastigheten Dingle 2:56 av Västra Götalands läns landsting. Vid samma 
tidpunkt såldes en del av det förvärvet till Göteborgs Stift. Till det kommer försäljning 
av skogsfastigheten Suttene. Kommunfullmäktige  beslutade också under året om 
avtal med Munkedals Bandyklubb om överlämnande av Ishallen till föreningen.  

Att få igång bostadsbyggande är viktigt för kommunen. Nytt exploateringsområde på 
Tegelverksområdet har påbörjats. Totalt beräknas 28 nya tomter färdigställas, varav 
försäljnings- och optionsavtal har tecknats med 24 tomter. Första spadtaget togs i 
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slutet av april. Beslut om utbyggnad av industrifastigheten Dilab innebär ett stort 
antal nya arbetstillfällen.  

Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut om att befintlig skolstruktur ska 
behållas framöver. Förvaltningen har i samband med beslutet fått i uppdrag att utreda 
hur likvärdighet, kvalitet och ökad måluppfyllelse kan förbättras och bibehållas. 

Omstruktureringsbeslutet avseende Vård- och äldreomsorg börjar genomföras under 
året detta med avveckling av Vässjegården.  
 

1.3 Omvärldsanalys 
 
Högkonjunktur förstärks i år och nästa år 
Sveriges ekonomi har utvecklats mycket starkt under första halvan av 2017. Detta 
beror i hög utsträckning på ökningen produktionen inom byggsektorn som en följd av 
växande byggnadsinvesteringar. Under resterande del av året förväntas dock 
ökningen av investeringarna att mattas av.  
 
Den positiva utvecklingen i den svenska ekonomin innebär att sysselsättning och 
skatteunderlaget fortsätter att växa i relativ snabb takt i år och nästa år. Också 
arbetslösheten förväntas pressas tillbaka och mot slutet av året nå ner mot 6,5 %.  
 
Under 2019 och 2020 förväntas konjunkturläget att normaliseras. BNP, sysselsättning 
och skatteunderlag utvecklas dessa år därför svagare än normalt. Det innebär en 
särskilt problematiskt situation för kommunsektorn med växande befolkning och 
ökade behov inom skola, vård och omsorg. 
 

 
Källa: Cirkulär 17:42 Sveriges kommuner och landsting 
 

Stora investeringsbehov i skola, sjukvård och äldreomsorg 
Inom de närmaste fyra åren beräknas även behovet av investeringar att öka kraftigt. 
De 233 kommuner, som har svarat på SKL:s enkät, kommer att bygga cirka 600 
förskolor, 350 grundskolor och gymnasieskolor, 350 gruppbostäder och äldreboenden 
och 150 nya idrottsanläggningar. Därutöver finns ett betydande behov av att bygga 
nya bostäder samt rusta upp befintliga byggnader och anläggningar. För landstingens 
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del handlar det främst om att bygga ut kollektivtrafiken, uppgradera 
sjukhusbyggnader och medicinteknisk utrustning. 

Källa: Ekonomirapporten april 2017, Sveriges kommuner och landsting 

Effektiviseringar och ökade statsbidrag behövs 
För att kostnader inte ska överstiga intäkter framöver kommer en rad olika åtgärder 
behöva vidtas. Kommuner, landsting och regioner behöver effektivisera verksamheten 
med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård, medan staten behöver skapa 
förutsättningar för att det ska kunna ske. 

– Den statliga detaljstyrningen måste minska, samtidigt som staten behöver skjuta till 
mer resurser till våra olika välfärdsområden. Riktade statsbidrag måste omvandlas till 
generella och värdesäkrade för att varje enskild kommun, landsting och region ska 
kunna planera och sätta in insatser där de gör störst nytta, säger Lena Micko, 
ordförande Sveriges Kommuner och Landsting. 

– Andra värdefulla åtgärder är att se till att möjligheterna till avtalssamverkan 
förenklas kommuner och landsting emellan. Och för att öka skattekraften är det också 
viktigt att se till att vi på ett tidigt stadie kan få fler utrikes födda i arbete, säger Lena 
Micko. 

Källa: Ekonomirapporten april 2017, Sveriges kommuner och landsting 

Inflationstakten 2,1 procent augusti 2017 
Förändringen av inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti och har då sjunkit 
med 0,2 procent från juli månad. Under motsvarande period 2016 sjönk KPI med 0,1 
procent.  

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (6,8 procent) med 0,3 
procentenheter. Högre boendekostnader (0,3 procent) bidrog med ytterligare 0,1 
procentenhet, huvudsakligen beroende på högre priser på el. 

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på paketresor (-20,7 procent) som 
bidrog nedåt med 0,4 procentenheter och utrikes flygresor (-25,3 procent) som bidrog 
nedåt med 0,3 procentenheter. 

Källa: Statistiknytt 2017-09-12 SCB 

Reporäntan oförändrad 
Konjunkturen är stark och inflationen är nära målet på 2 procent. För att inflationen 
ska ligga kvar nära 2 procent även framöver behöver penningpolitiken vara fortsatt 
expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att behålla reporäntan oförändrad 
på −0,50 procent och räknar liksom tidigare med att höja räntan först i mitten av 
2018.  

Den svenska konjunkturen är stark; BNP växte snabbt andra kvartalet och 
sysselsättningsgraden är historiskt hög. Inflationen har fortsatt att stiga och har de 
senaste månaderna varit oväntat hög. Utfallen förklaras delvis av tillfälliga faktorer 
men även bortsett från det har inflationen utvecklats starkare än väntat. 

Det har dock tagit tid att få upp inflationen och inflationsförväntningarna och det har 
krävts mycket stöd av penningpolitiken. Även om det på senare tid har skett en 
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bredare uppgång i tjänstepriserna behöver konjunkturen fortsatt sätta avtryck i 
prisutvecklingen. Detta understryks bland annat av en svag utveckling av 
kostnadstrycket hittills i år. För inflationsutvecklingen är det också viktigt att kronans 
växelkurs inte stärks alltför snabbt.  

Mot denna bakgrund har Riksbankens direktion beslutat att behålla reporäntan 
oförändrad på −0,50 procent och räknar med att höja den först i mitten av 2018. Med 
fortsatt stöd av penningpolitiken väntas KPIF-inflationen vara nära 2 procent de 
kommande åren. 

Penningpolitiken behöver vara expansiv för att värna inflationsmålets roll som 
nominellt ankare för pris- och lönebildningen. Men det låga ränteläget bidrar samtidigt 
till att öka riskerna kopplade till hushållens höga och stigande skuldsättning. För att 
utvecklingen i svensk ekonomi ska bli långsiktigt hållbar behöver dessa risker hanteras 
med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. 

Källa: Sveriges Riksbank 2017-09-07 

Ny lagstiftning 
Förslag på ny kommunal redovisningslag (KRL). Förslag till ny KLR innebär förslag till 
en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Utredningen har 
genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn 
och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet 
mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar sig i 
möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker och medborgare att 
bedöma den ekonomiska utvecklingen. 

Utredningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i 
balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal 
förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av 
innehållet i förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen, samt vissa 
förändringar av värdering av finansiella tillgångar m.m. 

Utredningen var ute på remiss. Den nya lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 
januari 2018. Men då någon proposition inte finns med på regeringens 
propositionsförteckning våren 2017 kan den tidigast börja gälla från och med den 1 
januari 2019. 

Källa: Sveriges kommuner och landsting. 

Kommunutredning (Fi 2017:02) 
Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad utmaningar, bl.a. till 
följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att 
kommunerna på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en 
kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. 
 
En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför fått i uppdrag att utarbeta en 
strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera 
sina utmaningar. Kommittén ska utifrån kommunernas varierande förutsättningar dels 
identifiera och analysera de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på deras 
förmåga att klara av sina uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som 
kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en 
asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka 
deras förmåga att möta samhällsutvecklingen. Kommittén ska mot bakgrund av denna 
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analys föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur en genomförandeprocess kan 
utformas. De åtgärder som föreslås ska kunna genomföras inom dagens system för 
finansiering av den kommunala sektorn och ska inte innebära en ökning av statens 
utgifter. Eventuella förslag om kommunsammanläggningar ska bygga på frivillighet. 
Kommittén ges även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna 
generella möjligheter till avtalssamverkan. 
 
Den del av uppdraget som avser avtalssamverkan ska redovisas senast den 17 
oktober 2017. Uppdraget ska i övrigt redovisas senast den 15 oktober 2019. 
 
Källa: Statliga offentliga utredningar. 

Munkedal 

Arbetslöshet 
Arbetslöshet 18-24 år i kommunen, andel (%) 
av befolkningen 

2015 2016 2017

 Munkedal 6,1 4,9 4,0
 Västra Götaland 7,1 6,2 5,3
 Riket 8,1 6,9 6,3
Antal personer 18-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 18-24. 
Arbetslösheten avser statistik från augusti månad. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

Arbetslöshet 16-64 år i kommunen, andel (%) 
av befolkningen 

2015 2016 2017

 Munkedal 3,9 4,3 4,2
 Västra Götaland 5,5 5,2 5,1
 Riket 6,0 5,8 5,8
Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 16-64 år dividerat med antal invånare 16-64 år. Avser statistik från 
augusti månad. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Antalet öppet arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år minskar något för 2017 och uppgår 
till 4,2 %. I åldersgruppen 18-24 år har Munkedal fortsatt låga tal. Och ligger väl till i 
förhållande till både regionen och riket. Varför minskningen är så stor är något som 
förvaltningen måste undersöka vidare.  

Befolkning 
Under 2016 steg befolkningstalet rejält och landade vid årsskiftet på 10 361 invånare. 
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för 2017. Det höga befolkningstalet ser ut 
att stå sig och uppgår i augusti till 10 375 invånare.  Glädjande för är också att 
födelsenettot är positivt (+9).  
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Tabellen visar befolkningen i olika ålderskategorier. 

 

Prognosen för året visar på en marginell ökning av åldersgrupperna 0-5 (+3), 6-15 (+ 
8), 65-79 (+3) 80+ (+4) jämfört med årsskiftet 2016. Åldersgruppen 16-64 beräknas 
minska med -13.  

Källa: Kolada 201708 

Statsbidrag/skatteintäkter 
Bruttokostnaderna för verksamheten ökade 2016 med 11,9 % procent i löpande 
priser. En stor del av den ökningen berodde på det stora antalet asylsökande och 
nyanlända. Kommunen fick också stor ökning av riktade och generella bidrag under 
föregående år. Ökningen av riktade och generella bidrag ser inte ut att vara lika stor 
under året. Tilldelning sker av de sk välfärdsmiljarderna med ca 13,4 mnkr. I övrigt 
sker en omställning av ersättningsnivåer vilket medför lägre bidrag. Riktade bidrag 
beräknas uppgå till samma nivå som för 2016. Däremot har en förskjutning skett, 
bidragen ökar inom sektor Barn- och utbildning och minskar inom sektor Omsorg.  
En allt större andel av kommunens verksamhet finansieras numera av de riktade 
statsbidragen.  

Investeringsbehov 
Munkedal har under de senaste åren haft en relativt låg investeringstakt. Inför 
kommande år står stora investeringsutgifter för dörren. Det handlar om ny- och 

2016 2017
Jan Feb Mars April Augusti Prognos helår

 Invånare totalt, antal 10361 10 335 10 361 10 367 10 368 10 375 10 366
         Invånare 0-5 år 706 590 613 632 642 674 709
         Invånare 6-15 år 1120 1 127 1 131 1 134 1 136 1 136 1 128
         Invånare 16-19 år 468 452 456 457 460 466 458
         Invånare 20-64 år 5540 5 522 5 524 5 518 5 510 5 513 5 537
         Invånare 65-79 år 1811 1 853 1 850 1 846 1 844 1 829 1 814
         Invånare 80+ 716 791 787 780 776 757 720

2017
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ombyggnationer inom äldreomsorg och barn- och utbildning samt reinvesteringar i 
befintliga lokaler. Till viss del kommer verksamhetskostnaderna att kunna minska då 
planering av den dagliga driften kan göras mer kostnadseffektivt än med befintliga 
lokaler, men driftsmedel behöver avsättas för att hantera de kommande ökade 
avskrivningarna samt räntekostnader.  

Investeringarna kommer också kräva ökad nyupplåning. Kommunen blir därmed mer 
finansiellt sårbar på sikt. 

1.4 Finansrapport augusti 2017 
Finansavsnittet avses informera om kommunens finansiella ställning. Rapporten gäller 
för perioden januari – augusti 2017 och endast för kommunen. 

Likvida medel 
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 42,9 mnkr. Ökning av 
skatteintäkter, högre statsbidragsintäkter framförallt avseende ersättning från 
Migrationsverket är en bidragande orsak. 

Upplåning 
Under året har amortering skett med 32,5 mnkr. Kommunen har också förvärvat 
tidigare Dingle Naturbruksgymnasium från Västra Götalands Regionen utan någon 
nyupplåning.  

Totalt innebär det att upplåningen uppgår till 184,7 mnkr.  

Prognosen för årets investeringar förväntas uppgå till ca 56 mnkr av investerings-
planen som totalt är på 60,8 mnkr. I investeringsplanen ingår överföring av 
investeringsprojekt från 2016 på 13,7 mnkr. I planen för året finns även med 
ombyggnad av Munkedals brandstation, vilket i huvudsak avsåg ombyggnad för 
ambulansverksamheten. Under året har Västra Götalands Regionen beslutat att det 
förnärvarande inte är aktuellt med en ombyggnad. Det innebär lägre investerings-
volym än beslutat. Samtidigt kommer investeringsutgifterna kommer ändå att öka 
jämfört med budget beroende på att köp av tidigare Dingle Naturbruksgymnasium nu 
är genomfört.  

Då kommunen har en god likviditet innebär det att det för året inte kommer vara 
aktuellt med nyupplåning.  

Under våren har merparten av kommunens lån placerats om. Samtliga lån är 
placerade hos Kommuninvest.  

Lån 2015 2016 2017 
Kommuninvest 196,7 217,2 184,7 
SEB 20,5  
 217,2 217,2 184,7 
  
Derivat - Ränteswapar 2015 2016 2017 
SEB 125 125 125 
Swedbank 35 35 35 

 160 160 160 
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Finansiell risk 
Genomsnittliga räntebindningstid per 31/8-17 är 3,47 år. Snitträntan för perioden 
januari till augusti är 2,32 %. Räntan exklusive derivat (swap) är -0,13 %.  

Genomsnittlig kapitalbindningstid per 31/8-17 uppgår till 1,31 år. 

Tabellerna nedan visar en prognos över kommunens räntekostnader 2017-2019 (givet 
samma låneskuld samt ränteswapar). Översta tabellen visar på en ökning av 
räntekostnader från 4,9 mnkr till 5,2 mnkr under förutsättning att räntorna utvecklar 
sig enligt marknadens förväntningar. Skulle räntorna däremot stiga med 1 % utöver 
vad marknaden förväntar sig kommer räntekostnaderna att uppgå till 5,1 mnkr 2017 
och öka till 5,4 mnkr. Räntorna ser ut att ligga på en fortsatt låg nivå över denna 
period.  

Kommunens kommande behov av investeringar och därmed ev ökning av låneskuld 
har inte tagits med i beräkningen nedan.   

 

 

Avstämning finanspolicy 
Avstämning visar att i princip är samtliga kriterier uppfyllda. Endast ett kriterium är till 
del uppfyllt. Det avser att minst två långivare bör eftersträvas. Orsaken till att 
kommunen endast har en långivare i dagsläget beror på att det endast är 
Kommuninvest som har negativ ränta.  Övriga banker har räntegolv eller liknande.   

2. God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på god 
ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar 
för att klara av befolkningens behov både< nu och i framtiden. 

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål 
samt verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska 
följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har 
kommunfullmäktige fattat beslut om 3 finansiella inriktningsmål och 7 inriktningsmål 
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för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. 
Verksamhetsmålen (inriktningsmålen) i sin tur konkretiseras av varje nämnd i form av 
resultatmål. Målen visar för förvaltningen vad som ska göras.  

2.1 Finansiell analys 
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 41,6 mnkr och prognosen 
visar på ett resultat om 62,6 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en avvikelse 
på 50,0 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 89,9 % i förhållande 
till skatter och statsbidrag.  

Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen utgår ifrån den så kallade RK-
modellen, vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och 
kontroll. Till varje perspektiv kopplas ett antal ekonomiska begrepp. Nyckeltal som är 
kopplade till finansiell analys finns på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten 
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell analys.  

Resultat 
Resultat före jämförelsestörande poster 
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. Måttet som används här är resultatet före 
jämförelsestörande poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande kost-
nader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2–3% 
över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att 
finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder 
till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång 
sikt. 

För 2015 uppgick resultatet före jämförelsestörande poster i förhållande till skatter 
och statsbidrag till -0,8 % för att under 2016 förstärkas till 6,5 %. Prognosen för 2017 
är 9,9 %, vilket innebär att kommunen har en förbättrad resultatutveckling och 
stärker egna kapitalet inför framtiden.  

Det finansiella målet är därmed uppfyllt för 2017 med nuvarande prognos.  

Skattefinansiering av investeringar 
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när den löpande driften finansierats, en 
tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investe-
ringar. Detta mäts genom nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, 
kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett värde 100 % eller mer, innebär att 
kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som genomförts under året. 
Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100 % kan 
användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.  

Munkedals siffror uppgick till 46 % för 2015 och 294 % för 2016. Prognosen för 2017 
ser ut att landa på 152 %. Detta innebär att kommunen för åren 2016 och 2017 
kommer att ha finansierat investeringar själv utan upplåning. För reinvesteringar 
beräknas självfinansieringsgraden till 318 %. Finansiella målet att reinvesteringar ska 
ha en självfinansieringsgrad på över 100 % bedöms med nuvarande prognos bli 
uppfyllt.  
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Kapacitet 
Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. 
Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I detta nyckeltal 
används ”soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få 
med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför 
balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme.  

Soliditeten inkl pensionsförpliktelser har förstärkts de senast åren. 2016 uppgick 
soliditeten till 0,9 % vilket var första gången som den var positiv i Munkedals 
kommun. Förbättringen beror på att utbetalningar i av pensionsskuld intjänad innan 
1998 fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar 
sin ställning något. Tack vare amortering, prognosen för investeringar samt det goda 
resultatet så beräknas soliditeten förstärkas och uppgå till 11,3 % inklusive 
pensionsförpliktelser vid årets slut. 

Det finansiella målet att amortera på låneskulden är uppfyllt för året.  

Risk 
Kassalikviditet 
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett 
tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.  

Mellan 2015 och 2016 förbättrades Munkedals kassalikviditet. Under 2017 har 
kassalikviditeten minskat obetydligt och uppgår vid delåret till 101,4 %. Normalt 
eftersträvas ett riktvärde på 100 %. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som 
korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en semesterlöneskuld 
som utgör ca 20-30% av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon 
större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. 
Detta innebär att en nivå på över 60 % tryggar den kortsiktiga 
betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 101,4 % innebär därför att kommunen 
klarar av att finansiera oväntade finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

Åtaganden utanför balansräkningen 
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför balansräkningen är två stora 
poster som medför en ökad risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.  

De borgensåtagande som kommunen ingått ökar från 2013 på 175 mnkr till att för 
2016 uppgå till 288,4 mnkr. Under 2017 kommer borgensåtagandet förmodligen öka 
med ytterligare ca 30 mnkr till Munkbo till följd av stamrenoveringar.  
Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. Nuvarande 
prognosen visar på att vid årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 222 mnkr 
inklusive löneskatt. En del av minskningen beror på förändrade inkomstbasbelopp men 
även att utbetalningar sker av skulden. Totalt sett innebär dessa ökade åtaganden en 
högre risk.  
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Kontroll 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Kommunens prognos 
redovisar en positiv budgetavvikelse för året. Det kan finnas en viss osäkerhet i 
prognosen då det finns en benägenhet att ta höjd för ökade kostnader men inte för 
ökade intäkter. 

2.2 Finansiella mål 

Inriktningsmål 
De finansiella inriktningsmålen är antagna av kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning”. De gällande inriktningsmålen för perioden 2015-2019 
reviderades inför budget 2017. Med nuvarande prognos är samtliga finansiella mål 
uppfyllda för 2017. 

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %. 
 
Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
uppgår till 5,7 %, vilket innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

2. Soliditetsmål - Soliditeten ska förbättras 
Med nuvarande prognos bedöms målet vara uppfyllt. 
 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 % 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas uppgå till 152 %, vilket 
innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

Resultatmål 
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige i budget 2017 (MRP).  
Utgångspunkten för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen ovan.  

Finansiella resultatmål 2017 Mål 
Prognos 
2017 

Året resultat  2,0 % 9,9 % 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad 
för individ- och familjeomsorg ska minska <51,6 mnkr 52,5 mnkr 

Soliditet: Amortera 4,3 mnkr på låneskuld 4,3 mnkr 32,5 mnkr 

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 152 % 
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2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål för verksamheten 

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen 
Till inriktningsmålet är kopplat två resultatmål. Det ena riktat mot implementering av 
barnkonventionen och det andra att folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla 
kommunala beslut. 

Måluppfyllelsen är något mer positiv i detta bokslut. Då arbetet med implementering 
av barnkonventionen börjar ta form. Ett förslag till handlingsplan som avser perioden 
2018-2019 har tagits fram. Planen kommer att behandlas politiskt under hösten 2017. 
Handlingsplanen innehåller åtgärder och processer på olika nivåer i kommunen, 
däribland strukturer för analys och konsekvensbeskrivning inför beslut.  

Däremot visar en genomgång av tjänsteskrivelser under året att endast 16 % 
innehåller en konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet. För att folkhälsa ska 
kunna beaktas i beslut måste konsekvensbeskrivningarna utvecklas i både mängd och 
kvalitet. 

Resultatmål Utfall 
Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut. Delvis uppfyllt 

Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala processer. 
Ej uppfyllt 

 

Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 
Kommunfullmäktige antog under 2016 övergripande miljömål. Inför budget 2017 
reviderades kommunfullmäktiges inriktningsmål och fyra resultatmål kopplades till 
detta mål. De fyra målen utgår ifrån hållbarhet avseende livsstil, biologisk mångfald, 
vattenstatus och energikonsumtion.  

Av de fyra resultatmålen har endast återredovisning skett för två av målen. 
Uppföljningen visar på låg måluppfyllelse. 

För målet främjande av hållbar livsstil har inventering av användande av kemikalier 
genomförts inom sektor Samhällsbyggnad. Inventeringen visar att för 
kostverksamheten är 61% miljömärkta kemikalier, städverksamheten 63% och Park o 
Skog ca 60%. Ambitionen är att utbyte till mer miljövänliga produkter ska ske där det 
är möjligt. Inventering saknas för kommunens övriga verksamheter.  

Motsvarande inventering av källsortering är genomförd och visar på stora 
förbättringspotentialer. Viss källsortering sker men problemet är ofta logistik och 
kostnad för dessa tjänster.  

Målet biologisk mångfald har en översiktlig inventering av de kommunala 
parkgrönytan utförts, vilket visar på att ca 70 % av de totala ytorna utgörs av 
ängsmark. Ängsmarken slås en gång per år. 
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Resultatmål Utfall 

Hållbar livsstil Ej uppfyllt - 

Biologisk mångfald Ej uppfyllt - 

God vattenstatus Ej redovisat 

Hållbar energikonsumtion. Ej redovisat 
 

Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög 
kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt. 
Inriktningsmålet är omhändertaget av kommunstyrelsen och sektor Barn- och 
utbildning samt Omsorg. Totalt finns sju resultatmål kopplade till målet. 

Ett antal insatser pågår som också visar på en positiv riktning av måluppfyllelsen. Som 
ex kan nämnas utemiljön inom förskolan som en viktig del den pedagogiska 
verksamheten för barnens lärande och utveckling. Det kan vara lekar, miljön runt 
omkring, odling, bygg och konstruktion samt utflykter. 

Gemensam uppstart med all personal från förskoleklass till komvux med föreläsning i 
språkutvecklande arbetssätt. Alla kommunens förskolor hade också en gemensam 
uppstart för personalen med information bl a kring riktlinjer för mottagning av 
nyanlända. 

Inom vuxenutbildningen pågår, i samarbete med Lysekil och Sotenäs kommuner, för 
att erbjuda fler individuella lösningar för elever. Samarbete gäller också mellan sektor 
Barn- och Utbildning och Sektor Omsorg samt också tillsammans med aktörer som 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling. En mall för en SIP (samordnad individuell 
plan) finns och. I samtliga beslut som skickas till brukare finns det information om 
SIP. Det har utarbetats en plan på gemensamma mötesplatser\, konsultation och 
gemensamma utbildningar. Samverkan med arbetsförmedlingen kring extratjänster i 
välfärden är påbörjad och har genererat fem extratjänster inom äldreomsorgen. 

Munkedals IM-program har utarbetat funktionella metoder och arbetssätt vad gäller 
individuella åtgärder. Allt från nationellt gymnasieprogram (processtekniska 
gymnasiet) till förberedande gymnasiestudier samt flera yrkesutbildningar så som 
omvårdnad, fordon och fastighetsskötare.  

 Resultatmål Utfall 

Varje avdelning inom förskolan ska varje dag använda utemiljö i sin 
pedagogiska verksamhet. Helt uppfyllt 
Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk utbildning 
inom vuxenutbildningen. Delvis uppfyllt 

Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter utifrån kommunens 
aktivitetsansvar. Helt uppfyllt 
Främja samverkan och samarbete mellan kommunens olika 
verksamheter för gott resursutnyttjande. Helt uppfyllt 

Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån sina specifika 
uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ för att 
nå en god livskvalité Helt uppfyllt 
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Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk utbildning 
inom vuxenutbildningen. - 

Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att 
förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser Delvis uppfyllt 

 

Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får de stöd som behövs, 
när det behövs utifrån behov. 
Trygghetsmålet är omhändertaget inom sektor Omsorg. 

Ett arbete att förändra boendestrukturen påbörjas nu med genomförandet färre 
särskilda boenden och därmed en bättre anpassad boendemiljö. Ombyggnation på 
Allégården startar under året.  Att lämna dåligt anpassade boendemiljöer skapar nya 
möjligheter att effektivt bemanna och utföra arbetet.  

Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare 
tillsammans med frivilliga. Föreläsning av de spelberoendes förening på Uddevalla 
museum. Utbildningar och samtalscirklar för närstående till demenssjuka kommer 
erbjudas under hösten. Må-bra-aktiviteter för anhöriga på Tanumstrand gemensamt 
med Tanums kommun. I samarbete med Sotenäs och Lysekil planeras stödinsatser för 
anhöriga till personer med missbruksproblem.  

Samverkan mellan olika aktörer pågår bla genom den lokala närsjukvårdsgruppen 
arbetet här syftar till att försöka underlätta arbetet i vardagen och på så sätt utveckla 
kvalitén hos de direkta berörda. Ett gemensamt team med Närhälsan och sektorn 
startas upp för att förbättra omsorgen till personer med demenssjukdom. Lokala 
seniornätverk finns för att bland annat öka möjlighet till samverkan med 
frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill engagera sig frivilligt inom 
äldreomsorgen. 

Nätverk i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra IT-
användning både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. 

Resultatmål Utfall 

Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det ökade behovet 
av stöd och boende för personer med demenssjukdom. Helt uppfyllt 

Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån handlingsplanen och 
ska byggas upp i samarbete med kommunens verksamheter, 
Närhälsan och frivilligorganisationer Helt uppfyllt 

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 

Helt uppfyllt 
Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika individers 
specifika behov. Helt uppfyllt 
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Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att 
skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Munkedal som en aktör för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 
pågår genom målsättningar som att marknadsföra kommunen, utveckla 
servicekontoret, utveckla och stärka lokala näringslivet, utveckla innovativa metoder 
för upphandling mm. Totalt finns sju resultatmål kopplade till målen. 

Tillsammans med Tillväxtverket pågår åtgärder för utveckling av samarbetet med 
kommunens näringsliv och utveckling av besöksnäringen i kommunen. Ett antal 
företagsbesök har genomförts under perioden. Ett första utkast till näringslivsstrategi 
är framtagen. Plan för marknadsföring av Munkedal som attraktivt besöksmål är ännu 
ej framtagen. 

Ytterligare ett område som ingår i arbetet är att se över och föreslå innovativa former 
för upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandlingar (LOU) samt 
utarbeta en landsbygdsstrategi för Munkedals kommun. Inom detta verksamhetsmål 
har upphandlare och kostchef arbetat med att öka dialogen med leverantörer i 
närområdet och upphandla på mindre områden som ligger utanför det övergripande 
livsmedelsavtalet. Ökad dialog kring upphandling har, enligt 
upphandlingsmyndigheten, många positiva effekter och kan bidra till en ökad 
förståelse/ökat intresse mellan näringslivet i området och kommunen. 

För att medborgarcentrum fortsätter projektet Förenkla helt enkelt med utveckling av 
kommunala processer. Målsättningen är att medborgarcentrum ska vara första linjen 
mot allmänheten och kunna svara på de flesta frekvensfrågorna och därmed ökad 
information. 

Resultatmål Utfall 

Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som attraktivt besöksmål 
Ej uppfyllt 

Utveckla servicekontorets verksamhet Ej uppfyllt 

Utveckla och stärka lokala näringslivet Delvis uppfyllt 
Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals kommun Ej uppfyllt 

Utveckla innovativa metoder för upphandling Delvis uppfyllt 

Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka Delvis uppfyllt 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd 
och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens olika 
sektorer. Helt uppfyllt 

 

Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra 
boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
Till målet är kopplat tre resultatmål. Det ena avser att förbereda och planera för 
Äldrecenter. Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden 
är genomförd. En boendeutredning är presenterad. Förberedelse inför projektering är 
också påbörjat.  
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Det andra målet avser ökat samutnyttjande av lokaler. Arbetet pågår gemensamt 
genom lokastyrgruppen vilken leds av fastighetschefen. Gruppen har till uppdrag att 
minska externt inhyrda lokaler. Under året har ett kontrakt sagts upp. Ett arbete 
avseende översyn av internhyreskontrakt har också startats upp. 

Tredje målet syftar till förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden. Detta bl a genom 
att förkorta handläggningstider för plaer. En försämring har skett sedan tidigare 
uppföljning. Detta beror på personalförändring under året. 

Resultatmål Utfall 
Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. Delvis uppfyllt 

Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett ökat behov av 
boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg Helt uppfyllt 
Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden Delvis uppfyllt 

 

Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjuda 
idrott- fritids- och kulturaktivitet av varierande karaktär och god kvalitet. 
Ökad dialog med föreningslivet pågår bl a genom uppsatt mål om samordning av 
fritidsaktiviteter och breddad verksamhet inom biblioteket. 

En temporär lösning vad gäller Allaktivitetshus har skapats i f.d. Sohlbergs lokaler. 
Fortsatt dialog med sektor samhällsbyggnad för framtida utveckling sker. Under 
sommaren har Ung Fritid haft ett samarbete med Museiföreningen Munkedals Jernväg. 

En positiv ökning har till tillgängligheten i biblioteket har skett genom det sk 
självbetjäningssystemet. Detta har bidragit till en ökning med 10 timmar/vecka. 
Ytterligera faktor som bidragit till ökad tillgänglighet är samarbete med 
Medborgarcentrum har som inneburit att målet för utlåning redan är uppnått. Därtill 
genomförs ett antal aktiviteter som  Litteraturcirklar, after-noon tea,,IT-café med 
pensionärsgruppen mm.  

Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter 
är relativt låg. Däremot har trivseln i skolan minskat.  

Resultatmål Utfall 
Samordna fritidsverksamheter och behovet av mötesplatser under 
samlingsbegreppet Allaktivitetshus. Ej uppfyllt 
Fortsätta bredda verksamheten i biblioteket. Delvis uppfyllt 

Minska droganvändningen Delvis uppfyllt 
 

2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning 
Måluppfyllelsen har förstärkts avseende de finansiella målen jämfört med årsbokslut.  

Samtliga de finansiella inriktninsmål är, med nuvarande prognoser, uppfyllda.  Årets 
resultat uppgår till 9,9 %, självfinansieringsgrad av reinvesteringar 152 %, amortering 
har skett av låneskulden. Måluppfyllelsen för de finansiella resultatmålen visar på god 
måluppfyllelse, undantaget nettokostnadsminskningen inom IFO.  
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Av de sju verksamhetsmålen är övervägande delen delvis uppfyllda. Endast två av  
målen är inte alls uppfyllda.  

Den kortfattade finansiella analysen visar en positivare utveckling än i tidigare 
delårsbokslut. Den prognostiserade resultatnivån för 2017 är viktig förutsättning för 
att nå god ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa 
en ökad beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, 
investeringar, ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc).  

Resultatnivån bör minst ligga på 2-3 procent i förhållande till skatteintäkter och 
statsbidrag. En viktig förutsättning för det är att verksamhetens nettokostnader 
fortsättningsvis inte överstiger 98 % av skatteintäkter och statsbidrag. För året 
beräknas nettokostnadsandelen uppgå till 89,9 % en sänkning jämfört med bokslut 
2016. Detta beror på höga intäkter framförallt avseende statsbidrag. 

Sammantaget gör kommunstyrelsen bedömningen att för verksamhetsåret 2017 
uppnår kommunen god ekonomisk hushållning. Detta med utgångspunkt från att 
samtliga finansiella inriktningsmål är med god marginal uppfyllda och att majoriteten 
av inriktningsmålen för verksamheten är helt eller delvis uppfyllda. Bedömningen 
bygger på nuvarande prognoser.  
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3. Verksamhetsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 
Driftredovisning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, 
valnämnd          
och överförmyndarnämnd -2,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen -557,5 -590,6 -595,7 5,1
varav       
 - Kommunledningsstab -39,3 -50,4 -58,7 8,3
 - Sektor samhällsbyggnad -89,2 -97,9 -99,0 1,1
 - Sektor Barn & Utbildning -204,0 -207,4 -213,3 5,9
 - Sektor Omsorg -225,0 -234,9 -224,7 -10,2
Byggnadsnämnden -0,9 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden -2,6 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet -563,2 -597,2 -602,8 5,6
          
Gemensamma kostnader och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
Summa gemensamma kostnader 
och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
       
Summa verksamhetens 
nettokostnad -566,4 -570,8 -617,1 46,3
          
Skatteintäkter 438,5 461,1 458,5 2,6
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 169,7 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 2,8 3,5 2,9 0,6
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 606,0 633,4 629,7 3,7
          
Jämförelsestörande post        
Årets resultat 39,6 62,6 12,6 50,0
 

Helårsprognosen för Munkedals kommun är ett resultat på 62,6 mnkr vilket är 50,0 
mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Vinst vid försäljning av 
fastigheter medför ett budgetöverskott på 29,9 mnkr och anslag till kommunstyrelsens 
samt kommunfullmäktiges förfogande bidrar till överskottet med 11,2 mnkr. 

Nämnderna 
Den angivna årsprognosen uppgår till +5,6 mnkr vid årets slut varav merparten är 
inom kommunstyrelsen verksamhetsområde. Kommunstyrelsens prognos innefattar 
+5,0 mnkr för anslaget till KS förfogande samt lägre kostnader på 9,2 mnkr till följd 
av åtgärdsplanen som beslutades 9 november 2016. 
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Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 40,8 mnkr mot 
budget. Under gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande samt ej fördelade kapitalkostnader. Dessa poster beräknas ha ett överskott 
om 11,2 mnkr tillsammans. Av anslaget till KFs förfogande beräknas 4,5 mnkr kvarstå 
vid årsskiftet, av dessa är 0,6 mnkr öronmärkta för ev merkostnader för Dingle. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
För 2017 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 632,4 mnkr. Den 
senaste skatteprognosen från SKL (cirkulär 17:42) visar på ett överskott om totalt 2,5 
mnkr.  

Budget för skatteintäkterna bygger på 10 220 invånare och utfallet 1 november 2016 
blev 10 360 vilket beräknas ge ett överskott på 5,7 mnkr gentemot budget. 

Slutavräkningen för 2016 är förbättrad sedan årsskiftet (83 kr/inv) och beräknas till 
+0,8 mnkr. Slutavräkningen för 2017 är däremot negativ (-390 kr/inv) och ger ett 
underskott på -4,0 mnkr. Netto för åren -3,2 mnkr. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag beräknas ha ett litet underskott på -0,1 
mnkr. 

(mnkr) Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 
Skatteintäkter 458,5 464,3 5,8 
Slutavräkning  -3,2 -3,2 
Generella statsbidrag 173,9 173,8 -0,1 
  632,4 634,9 2,5 
 

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter beräknas ha ett överskott på 0,6 mnkr jämfört med budget. 
Främst beror det på intäkter i form av överskottsmedel från Kommuninvest. 

Finansiella kostnader 
Ränteläget är fortsatt lågt och beräknas ge ett överskott om 0,6 mnkr. 
Genomsnittsränta, på lån och derivat, för perioden jan-augusti 2017 är 2,3 %.  
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3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos 

 

Lönerevisionen 2017 är klar och budgetkompensation har tilldelats samtliga nämnder.  
 
Nämndernas prognoser visar på ett överskott om 5,6 mnkr en försämring med 1,3 
mnkr jämfört med prognosen i april. Nämndernas nettokostnader beräknas öka med 
6,0 % mellan 2016 och 2017. I ökningen ingår nya löner för 2017 och ökade 
persoanalkostnader. Till del avser ökningen förändringen efter årets lönerevision men 
framförallt handlar det om fler tillsvidareanställda.  

Vid årsskiftet 2016 uppgick antalet tillsvidareanställda till 895 (+48 jämfört med 
2015). Fram till augusti 2017 sker en ökning med +42 till totalt 937. Den största 
ökningen sker inom Kommunstyrelsens sektor Barn- och Utbildning +23, Sektor 
Samhällsbyggnad + 17 och Sektor Omsorg + 14.   

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall i augusti på +10,1 mnkr, årsprognosen uppgår 
till 5,1 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2016 om åtgärdsplan för ekonomi 
och verksamhet i balans. Verksamheterna ska under 2017 uppvisa lägre kostnader, 
jämfört med budget, på motsvarande 9,95 mnkr.   

I kommunstyrelsens resultat återfinns också förfogandeanslag på 5,0 mnkr.  

Styrelsens intäkter ökar med 4,1 % framförallt försäljning av verksamhets-
entreprenad vilket i huvudsak har att göra med intäker från Munkbo och Dilab. 
Intäkterna för statsbidrag uppgår till totalt 80 mnkr vilket är en minskning med 1,7 
mnkr jämfört med föregående år. Däremot så sker en stor förändring inom 
sektorerna där statsbidragen ökar markant för sektor Barn- och utbildning 
motsvarande minskning ses för sektor Omsorg. 

Bruttokostnaderna för sektorn ökar med 4,1 %. Största ökningen sker avseende köp 
av verksamhet samt för personalkostnader.   

Nämnd 2015 2016 Årsprognos 2017

Kommunstyrelsen 552,2 557,5 590,6
Varav
 -Kommunledningsstab 45,6 39,3 50,4
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 87,8 89,2 97,9
 -Sektorn för Barn & utbildning 183,4 204,0 207,4
 -Sektorn för Omsorg 235,4 225,0 234,9
Byggnadsnämnden 0,9 0,9 1,5
Lönenämnd 2,5 2,6 2,5
Övriga nämnder 2,5 2,2 2,6
Summa nettokostnader 558,1 563,2 597,2
Tilldelad budget 540,6 576,0 602,8
Utfall mot budget -17,5 12,7 5,6

Sammanställning nettokostnader Sektor/nämndsnivå (mnkr)
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Kommunledningsstab/kontoret (+8,3 mnkr) 
Kommunledningskontoret redovisar ett utfall på +7,7 mnkr för perioden jan-augusti 
2017. Årsprognosen uppgår till +8,3 mnkr, varav 5,0 mnkr är anslaget för KS 
förfogande. Åtgärdsplanen som beslutades hösten 2016 genererar 2,2 mnkr i 
överskott på kommungemensamma poster. Detta är något bättre +0,4 mnkr än 
tidigare prognoser. 

Sektorn för samhällsbyggnad (+1,1 mnkr) 
Sektor samhällsbyggnad redovisar sammantaget ett positivt utfall på 5,7 mnkr, vilket 
är en ökning på ca 2,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Prognosen 
förbättras något jämfört med i april.  

Den tidigare anställda personalen från kommunkoncernbolaget Munkbo har vid 
årsskiftet övergått till kommunen och är nu placerade inom sektorn. Detta faktureras 
därefter Munkbo, Det innebär ökade kostnader men också högre intäkter för sektorn.  

Intäkterna ligger generellt högre jämfört mot budget för samtliga enheter inom 
sektorn, där fastighet- samt tekniska enheten sticker ut då ovannämnda 
personalkostnader vidarefakturerats Munkbo, samt nerlagda kostnader för Dilab. 
Utökade verksamheter på Munkedals Utvecklingscentrum genererar högre intäkter för 
flera enheter inom sektorn, men främst för fastighet- samt kostenheten. 

Sektorns totala kostnader ligger trots ökade personalkostnader i nivå med budget 
vilket i huvudsak beror på lägre kostnader för framför allt fastighetsunderhåll. Detta är 
en följd av överklagande av ramavtal gällande bygg och måleri som har lett till att 
underhållsarbete på fastigheterna inte blivit utförda i planerat utsträckning. Övriga 
driftkostnader som är lägre än budgeterat är bostadsanpassning samt el- och 
nätavgifter. 

Utfallet på underhållsåtgärder under året uppgår till totalt 1,9 mnkr vilket innebär 
35,23 kr/m2. Fördelat enligt nedanstående tabell.  

0,394 mnkr   planerat underhåll 
0,084 mnkr  icke planerat underhåll 
1,427 mnkr  anläggningar 
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Sektorn för Barn och utbildning (+5,9 mnkr) 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall  
helår 

Utfall 
per aug 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
Budget 

  (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (Mnkr) 
 vs 

Utfall 

Barnomsorg 40,1 45,0 34,04 53,80 52,58 1,22

Grundskolan 78,4 83,7 52,24 84,65 82,32 2,33

Särskolan 11,7 11,0 7,90 11,06 11,66 -0,6

Gymnasieskola 41,2 41,5 24,42 44,46 40,16 4,3

Vuxenutbildning 4,2 6,0 4,24 5,67 6,47 -0,8

Bibliotek-fritid-kultur 3,3 12,1 8,34 12,23 12,81 -0,58

Övrig verksamhet 4,5 4,7 2,97 4,32 4,32 0

Totaler 183,4 204,0 134,15 216,19 211,32 5,87
 
Sektor Barn- och utbildning redovisar ett utfall på +10,4 mnkr för perioden januari-
augusti 2017, främst beroende på en försiktighet avseende bidrag från migrations-
verket för tidigare år samt effekter av beslutad åtgärdsplan. Helårsprognosen är 
beräknad till 5,9 tkr där sektorn tar höjd för under hösten utökade kostnader i 
Hedekas, obudgeterade förskoleavdelningar samt till extra resurs för elever med 
särskilda behov. Även beviljat föreningsbidrag, 500 tkr, som för sektorn inte är 
budgeterat för.  
 
Sektorns intäkter har ökat totalt med 24,5 mnkr, cirka 15 % mellan 2016-2017 period 
augusti. Den största ökningen kommer från externa intäkter, 17,6 mnkr, som 
motsvarar ca 74 %. Det är framför allt bidrag från Migrationsverket för asylsökande 
men även riktade insatser beviljade av Skolverket har ökat. Kommunbidraget har ökat 
med 4,8 % i jämförelse med föregående år, 6,7 mnkr.  
 
Kostnaderna har ökat med totalt 17,1 mnkr mellan åren 2016 - 2017 per augusti 
månad. Det är först och främst personalkostnader som har ökat i jämförelse med 
föregående år, 14,1 mnkr, 13,1 %. Bakgrunden är nyöppnade förskoleavdelningar, 
utökning av den egna kommunala gymnasieverksamheten och vuxenutbildning samt 
utökning av personal inom grundskola för att möta upp behovet kring nyanlända 
elever. Det statliga lärarlönelyftet har höjt lönerna för grundskolelärarna och även 
löneläget i övrigt har ökat då lärare med legitimation är mycket eftersökta i alla 
kommuner. Sektorns nettoskostnader beräknas öka med 3,4 %. Kostnadsökningen 
dämpas  av de mycket högre intäkterna.  
 
Antalet tillsvidareanställda inom sektorn fortsätter att öka. Denna förändring 
finansieras i hög utsträckning av de ökade externa intäkterna samt utökat 
kommunbidrag. Extra angeläget att ha god kontroll över de riktade statsbidragen 
framöver.  
 
Nettokostnadsökningen är störst inom sektorns förskoleverksamheter. En stor ökning 
av tillsvidareanställda har också skett under året. Antalet barn har fortsatt att öka, 
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5 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen av barn är dock inte lika stor 
som ökningen av de prognostiserade nettokostnaderna. Det beror till del på ökade 
kostnader avseende iordningställande av mark för moduler men också på antalet 
få/en-avdelningar.  

Inom grunskolan och gymnasiet sjunker nettokostnaderna. Det beror framförallt på 
högre externa intäkter. Antalet barn inom grundskolan sjunker – gymnasiet fortsätter 
att öka.  

Sektorn för Omsorg (-10,2 mnkr) 
Sektor omsorg redovisar ett utfall på -13,1 mnkr för perioden januari-augusti. Det 
negativa utfallet förväntas i årsprognosen minska till -10,2 mnkr beroende på 
minskade kostnader inom LSS, äldreomsorg samt ökade intäkter från arbets-
förmedlingen. Underskottet fortsätter dock att öka för sektorn vilket är oroväckande.   

Största underskottet, -7,9 mnkr, återfinns inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
som inte har lyckats sänka sina kostnader i den utsträckning som budget ligger på. 
IFOs utfall beräknas ändå minska jämfört med jämfört med förra året. Orsaken är  
antalet placerade barn.  

I övrigt förväntas underskott inom Ledning och stöd för resursfördelning till 
äldreomsorgen vilket beror på ökat antal beviljade timmar inom hemtjänsten. 

Inäkterna sjunker något jämfört med föregående år. För perioden uppgår de till 58,7 
mnkr (59,2 mnkr). Minskningen beror på förändrad ersättningsnivå från 
Migrationsverket.  

Bruttokostnaderna ökar marginellt jämfört med augusti föregående år. Då sektorn 
inför 2017 lämnade över ansvaret för kommunens bemanningsenhet borde 
kostnaderna sjunkit mer. Omställning av verksamhet inom integration har inte hunnits 
med i takt med förändrade ersättningsnivåer ses som huvudorsaken till detta.  
 
Nettokostnader IFO 
 

 
 
Avdelningen erhöll ökat kommunbidrag med 6,0 mnkr. Trots negativ prognos 
beräknas nettoskostnaderna för IFO att minska och förväntas understiga 2016 års 
utfall. Resultatmålet riktat till IFO beräknas dock inte uppfyllas med nuvarende 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Individ‐ och familjeomsorgen Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget helår Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

INSTITUTIONSVÅRD VUX 21‐ ‐3,10 ‐2,93 ‐1,52 ‐1,22 ‐1,73 ‐0,51

INSTVÅRD B O U 0‐20 ÅR ‐16,20 ‐11,91 ‐7,83 ‐7,67 ‐10,94 ‐3,28

FAMILJEVÅRD VUX 21‐ 0,00 ‐0,52 ‐0,10 0,00 ‐0,10 ‐0,10

FAMHEMSVÅRD B O U 0‐20 ÅR ‐10,84 ‐17,12 ‐13,28 ‐16,98 ‐18,78 ‐1,80

EKONOMISKT BISTÅND ‐8,90 ‐9,53 ‐6,52 ‐9,54 ‐10,01 ‐0,47

Glappet/ Integration 0,00 0,00 ‐0,31 0,00 0,41 0,41

GEM KOSTNADER IFO ‐12,58 ‐13,99 ‐8,22 ‐9,19 ‐11,35 ‐2,16

Totaler ‐51,60 ‐56,00 ‐37,79 ‐44,60 ‐52,50 ‐7,90
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prognos. Oroväckande är också att kostnader för placering av barn och unga samt 
försörjningsstöd fortsätter att öka.  
Nettokostnader (mnkr) 2015 2016 2017 2017 2017
  Utfall Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse 
Institutionsvård barn -16,2 -11,9 -7,7 -10,9 -3,2
Familjehemsvård barn -10,8 -17,1 -17,0 -18,8 -1,8
Summa nettokostnad 
placeringar barn -27,0 -29,0 -24,7 -29,7 -5,0
 
Konsultkostnader fortsätter att öka för jan-aug 2017 och uppgår till 4,2 mnkr jämfört 
med 3,8 mnkr motsvarande period föregående år. 

Nettokostnader Vård och Äldreomsorg 
 

 
 
Nettokostnaderna inom avdelningen fortsätter att minska och beräknas uppgå till 127 
mnkr för året. Endast inom hemsjukvården syns en marginell ökning. Till del förklaras 
minskningen av omorganisation. Bemanningsenheten ingår i nettokostnaderna för 
2015 och 2016. Glädjande är att kostnderna för hemtjänst samt särskilt 
boende/korttids fortsätter att sjunka. I prognosen för särskilt boende ingår åtgärder 
enligt kommunstyrelsens åtgärdsplan.  
  
Nettokostnader Ledning och stöd (-3,6 mnkr) 

Underskottet beror på högre ersättning till hemtjänst än budgeterat.  

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Äldreomsorg Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) helår (mnkr)

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

Hemtjänsten ‐40,77 ‐40,75 ‐26,33 ‐36,27 ‐40,02 ‐0,25

Rehab ‐7,53 ‐7,93 ‐5,17 ‐7,42 ‐7,72 ‐0,30

Hemsjukvården ‐17,09 ‐16,55 ‐11,67 ‐17,30 ‐17,55 ‐0,25

Dagligverksamhet ‐1,93 ‐1,93 ‐1,27 ‐1,86 ‐2,07 ‐0,21

Särskiltboende & Korttids ‐58,56 ‐58,78 ‐37,12 ‐55,90 ‐53,64 2,26

Öppen verksamhet ‐0,43 ‐0,46 ‐0,28 ‐0,46 ‐0,46 0,00

Gemensamma ‐7,84 ‐8,10 ‐4,45 ‐5,75 ‐5,65 0,10

Totaler ‐134,14 ‐134,50 ‐86,29 ‐124,96 ‐127,11 1,35

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Omsorgen Ledning Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

FÄRDTJÄNST‐RIKSFÄRDTJÄNST ‐1,17 ‐1,07 ‐0,71 ‐2,00 ‐2,00 0,00

Integration 4,71 17,87 ‐2,09 0,00 0,00 0,00

Biståndsenheten ‐2,84 ‐3,23 ‐1,88 ‐1,81 ‐2,61 ‐0,80

Resursfördelning 0,00 0,00 0,00 0,00 ‐3,50 ‐3,50

GEM KOSTNADER ON 0,00 0,00 ‐4,35 ‐5,54 ‐5,54 0,00

Totaler 0,70 13,57 ‐9,03 ‐9,36 ‐13,66 ‐4,30

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017

Stöd Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐aug per Budget helår Prognos helår Diff Budget

(mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr) (mnkr)

 vs Prognos exkl 

åtgärdsplan

VÅRD O OMS ENL SOL O HSL ‐6,78 ‐5,43 ‐3,42 ‐6,41 ‐6,48 ‐0,07

INSATS ENL LSS ‐38,93 ‐38,22 ‐24,72 ‐39,92 ‐39,92 0,00

ARBETSMARKN ÅTGÄRDER ‐2,36 ‐2,14 ‐2,36 ‐1,96 ‐1,64 0,32

ETABLERING/ Integration 0,00 0,87 0,27 0,00 0,15 0,15

GEM. KOSTN. STÖD ‐2,25 ‐3,56 ‐1,79 ‐0,59 ‐0,29 0,30

Totaler ‐50,33 ‐48,48 ‐32,02 ‐48,87 ‐48,17 0,70
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Byggnadsnämnden 
Resultat per augusti visar ett överskott på 0,7 mnkr vilket är i nivå med föregående 
år. Fortsatt höga intäkter från bygglov, planaktiviteten är högre till följd av att en 
planhandläggare anställts. I fjolårets intäkter ingick försäljning av tjänst till Sotenäs 
vilket inte har skett under 2017. Lägre personalkostnader på bygg till följd av 
personalomsättning då enhetschefen avslutat sin anställning. 

Årsprognosen sätts totalt till +0,5 mnkr till följd av högre intäkter jämfört med 
budget. 

Lönenämnden 
Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun. 
Lönenämnden totalt visar ett resultat för perioden på 0,0 mnkr. Årsprognosen för 
Munkedals andel uppgår till 0,0 mnkr. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 
mnkr. 

Valnämnd  
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. 
Under 2017 sker inga val. Resultat och prognos är 0,0 mnkr. 

Överförmyndare 
Överförmyndare visar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.  

Revision 
Revision visar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 
Revisorerna har som uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs inom 
kommunens nämnder. 
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3.3 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 
Nämnder (mnkr) 

Januari-
augusti 

Årsbudget 
(inkl. 

res.överf.) 
Helårsprognos

 

 -Kommunledningskontoret 1,1 4,2 2,8 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 34,3 50,4 48,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning 0,5 1,6 1,5 
 -Sektorn för Omsorg 0,1 2,8 2,6 
Summa kommunstyrelsen 35,9 59,0 55,0 

 

Byggnadsnämnden 0,0 1,8 1,0 
 

Lönenämnden 0,0 0,0 0,0 
        
Summa Munkedal kommun 36,1 60,8 56,0 
 

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport. 

I årsbudgeten finns det anslag (15 mnkr) för ombyggnad av Munkedals brandstation, 
gällande regionens ambulansverksamhet. Under året har Västra Götalands Regionen 
beslutat att det för närvarande inte är aktuellt med en ombyggnad.  

Under perioden januari-augusti 2017 har det investerats för 36,1 mnkr netto. Den 
största investeringen under perioden avser köp av Dingle 2:56 från Västra Götalands 
läns landsting (28,0 mnkr). Denna investeringsutgift är inte budgeterad. I samband 
med köpet avyttrade Munkedals kommun delar av Dingle 2:56 och Dingle 4:1 till 
Göteborgs stift.  

Under perioden har kommunen erhållit investeringsbidrag avseende fiber på 0,6 mnkr 
och bidrag från Boverket för upprustning av Munkedalsskolans skolgård på 0,3 mnkr. 

Årsbudgeten 2017 för investeringar är 60,8 mnkr inkluderat resultatöverföring från 
2016 som beslutats av kommunfullmäktige. Årsförbrukningen beräknas bli 56,0 mnkr, 
varav 29,2 mnkr är nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på 100 %. Prognosen är att den förväntas bli 152 % och 
därmed uppfyllt. 
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4. Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 
 
Resultaträkning Januari - Augusti Januari - Augusti 
(Belopp i mnkr) Kommunkoncernen Kommunen 
  Års-

bokslut 
2016 

Jan-Aug 
2016 

Jan-Aug 
2017 

Års-
bokslut 
2016 

Jan-Aug 
2016 

Jan-Aug 
2017 

Verksamhetens intäkter  265,4 171,5 176,7 189,3 118,0 125,2 
Verksamhetens kostnader  -790,7 -503,9 -530,2 -733,7 -467,0 -491,4 
Avskrivningar  -35,6 -21,7 -24,0 -22,0 -13,3 -14,9 
Verksamhetens 
nettokostnad -560,9 -354,1 -377,5 -566,4 -362,3 -381,1 
Skatteintäkter och 
generella statsbidrag  608,2 404,3 423,5 608,2 404,3 423,5 
Finansiella intäkter  1,0 1,1 1,4 2,8 2,1 2,5 
Finansiella kostnader  -10,0 -6,9 -6,8 -5,0 -3,3 -3,4 
Resultat före extra 
ordinära poster 38,3 44,4 40,6 39,6 40,8 41,6 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uppskjuten skatt -0,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat 37,7 44,1 40,6 39,6 40,8 41,6 

 
Resultatet under perioden januari-augusti 2017 uppgår till 41,6 mnkr för Munkedals 
kommun. För kommunkoncernen är resultatet 40,6 mnkr för årets 8 första månader. I 
kommunen har verksamhetens intäkter ökat 6,1 % jämfört med samma period 
föregående år. Verksamhetens kostnader har ökat 5,2 % under samma period. I 
kommunens resultat för perioden januari-augusti har semesterlöneskuldens förändring 
medräknats. Detta genererar en resultatförbättring på 9,7 mnkr som inte beräknas 
finnas kvar vid årsskiftet. Detta beror på att semesterdagar har använts under 
perioden av anställda men inte tjänats in ännu. 

Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKLs prognoser. 

Balanskravsutredning 
Balanskravet är enligt kommunallagen att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Balanskrav  Bokslut Prognos 
(Belopp i mnkr) 2016 2017 

Resultat 39,6 62,6 

Avgår reavinst -0,6 -29,9 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 39,0 32,7 

Medel till RUR  -3,9 0,0 

Medel från RUR 0,0 0,0 

Balanskravsresultat 35,1 32,7 
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Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat på 62,6 mnkr. Efter avräkning av 
reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2017 hamna på 32,7 mnkr. 
Prognostiserat resultat enligt balanskravet är 18,1 mnkr högre än budget och 4,4 
mnkr lägre än föregående år. 

Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa 
något resultat. I samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning till RUR med 3,9 
mnkr. I och med denna avsättning uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal 
avsättning enligt riktlinjerna. 
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4.2 Kassaflödesanalys 

 
  

Kassaflödesanalys                                           
Indirekt metod

(Belopp i mnkr)

Års-
bokslut 

2016

Jan-
Aug 

2016

Jan-
Aug 

2017

Års-
bokslut 

2016

Jan-
Aug 

2016

Jan-
Aug 

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 37,7 44,1 40,6 39,6 40,8 41,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 34,4 24,0 20,4 20,3 14,6 13,1
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 72,0 68,1 61,0 59,9 55,4 54,7

Ökning/minskning förråd och varulager -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0
Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark 1,4 -0,2 -0,3 1,4 0,2 -0,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar -23,8 -14,1 -16,7 -25,4 -8,1 4,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder 161,8 76,8 -6,9 40,4 -20,3 -48,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 210,9 130,6 37,2 75,9 27,1 10,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgånga -10,1 -2,5 0,0 -4,4 -2,5 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -65,7 -26,7 -74,3 -22,8 -9,5 -35,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,4 0,3 13,1 1,8 0,0 13,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar 5,8 3,9 0,0 -0,4 -0,2 0,0
Försäljning i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -66,6 -24,9 -60,6 -25,8 -12,2 -22,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning / amortering av lån 72,3 0,0 -38,7 0,0 0,0 -32,5
Ökning/Minskning av långfristiga skulder -151,7 -91,8 10,0 10,3 -0,1 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -79,3 -91,8 -28,1 10,3 -0,1 -32,4

Årets kassaflöde 64,9 13,9 -51,6 60,4 14,8 -44,5
Likvida medel vid årets början 60,3 60,3 125,2 51,6 112,0 112,0
Likvida medel vid årets slut 125,2 74,2 73,7 112,0 66,4 67,5

Kommunkoncern Kommun
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4.3 Balansräkning 

 

  

Balansräkning
(Belopp i mnkr)

Års-
bokslut 
2016

Jan-Aug 
2016

Jan-Aug 
2017

Års-
bokslut 
2016

Jan-Aug 
2016

Jan-Aug 
2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggn.tillg. 17,5 16,0 15,6 13,0 11,4 12,2
Materiella anläggn.tillg.
Mark, byggnader och 
tekniska anl. 601,3 584,5 644,8 270,9 272,3 282,5
Maskiner och inventarier 35,6 28,3 34,3 23,7 17,9 22,7
Finansiella anläggn.tillg. 13,5 15,5 12,9 120,2 120,0 120,0
 - varav reverslån 
    Munkedals Vatten AB 0,0 0,0 0,0 76,2 76,2 76,2
 - varav förlagslån         
    Kommuninvest 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Summa anläggn.tillg. 667,9 644,2 707,6 427,8 421,6 437,4

Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering 39,4 40,5 39,8 39,4 40,5 39,7
Fordringar 70,9 61,6 87,6 61,6 44,8 57,1
Kassa och bank 125,2 74,2 73,7 112,0 66,4 67,5
Summa omsättn.tillg. 235,5 176,3 201,1 213,0 151,7 164,4

Summa tillgångar 903,4 820,5 908,7 640,8 573,3 601,8

Eget kapital, avsättningar 
och skulder
Eget kapital 249,4 255,8 290,0 230,1 231,3 271,7
 - varav periodens resultat 37,7 44,1 40,6 39,6 40,8 41,590
Summa eget kapital 249,4 255,8 290,0 230,1 231,3 271,7

Avsättningar
Avsättningar 12,3 16,8 12,5 10,1 9,0 9,8
 - varav avsättningar för 
pensioner 10,2 9,0 9,8 10,1 9,0 9,8
Summa avsättningar 12,3 16,8 12,5 10,1 9,0 9,791

Skulder:
Långfristiga skulder 245,6 258,8 206,9 217,2 222,6 184,7
Övriga långfristiga skulder 22,0 32,0 12,2 12,6
Kortfristiga skulder 374,2 289,2 367,3 171,2 110,4 123,0
Summa skulder 641,8 548,0 606,2 400,6 333,0 320,355

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 903,4 820,5 908,7 640,8 573,3 601,8

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser före 1998 224,2 226,8 225,2
Borgensåtagande 288,4 218,9 287,2

Kommunkoncernen
Januari - Augusti

Kommunen
Januari - Augusti
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Kommunens balansomslutning har minskat sedan föregående bokslut. Främsta 
anledningen är att Munkbos behållning på koncernkontot i banken minskat med 43,2 
mnkr vilket motsvaras av en minskning av de kortfristiga skulderna med samma 
belopp. Under perioden har det investerats för 36,1 mnkr vilket ökar anläggnings-
tillgångarna. Fastigheten Dingle 2:56 har förvärvats utan extern finansiering. 

Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 101,4 %, en liten minskning från 
årsbokslutets 101,7%. 

Kommunens soliditet är vid delåret 45,1 %, en ökning från årsbokslutets 35,9 %. 
Ökningen beror på det positiva resultatet i kombination med lägre balansomslutning. 
För helåret prognosticeras en soliditet på 47,0%. Koncernens soliditet uppgick vid 
delåret till 31,9 %, en ökning från årsbokslutets 27,6 %. 

De långfristiga skulderna i kommunen är lägre än vid årsskiftet då 12,0 mnkr 
amorterades i februari och 20,5 mnkr i augusti 2017. Av kommunens lån på 184,7 
mnkr är 160 mnkr räntesäkrat med derivat. 

Minskningen av de kortsiktiga skulderna inom kommunen beror främst på vad som 
ovan beskrivits om koncernkonto respektive kortfristig skuld samt lägre 
leverantörsskulder. 

Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 visar på en minskning från 
föregående år, till följd av pensionsutbetalningar. Vid delåret 2017 uppgår den till 
225,2 mnkr inklusive löneskatt. 

Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för 287,2 mnkr. Borgensåtagandet 
består främst av borgen till Munkedal Bostäder AB med 245 mnkr och Riksbyggen 
Kooperativa Hyresrättsförening 35,9 mnkr.  
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4.4 Sammanställning av Munkedals kommunkoncern, resultat 
och årsprognos 

Resultat och årsprognos kommunkoncernen (mnkr) 
Kommunkoncernen Utfall Augusti Årsprognos 
Munkedals kommun 41,6 62,6 
Koncernföretag     
Munkedals Bostäder AB -0,4 -1,4 
Dingle industrilokaler AB  0,0 0,0 
Munkedal Vatten AB 0,0 0,0 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 0,0 1,0 
Summa -0,4 -0,4 
      
Uppdragsföretag     
Rambo AB 1,9 1,4 

Kooperativa hyresrättsfören. 0,8 0,8 

Summa 2,7 2,2 
      
Totalsumma samlade 
verksamhet 43,9 64,4 

 

Munkedals Bostäder AB visar ett resultat på -0,4 mnkr. Årsprognosen uppgår till -1,4 
mnkr. Munkedals Bostäder AB ägs av Munkedals kommun till 100 % och har till 
främsta uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 
mnkr. Dingle industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till 51,0% och av New 
Wave Group till 49,0 %. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och bygga 
industrilokaler. 

Munkedal Vatten AB visar ett driftöverskott på 2,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 
samma belopp. Hela överskottet hanteras som ett överuttag av avgifter och skuldförs i 
bolagets redovisning. Årets resultat enligt resultaträkningen blir därför ett nollresultat. 
Munkedal Vatten AB ägs av Munkedals kommun till 100 %. Bolaget ansvarar för drift, 
underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter. 

Rambo AB visar ett resultat på 1,9 mnkr. Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 
20,6 % och är samägt med Lysekils kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. 
Det är ett regionalt avfallsbolag vars verksamhet omfattar omhändertagande, 
transport och/eller behandling av avfall. 

Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingle- och Sörbygården visar ett resultat 
på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,8 mnkr. Hyresrättsföreningen ägs av 
Munkedals kommun till 20,0 % och omfattar två verksamhetsfastigheter som ligger i 
Dingle och Hedekas. 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på 0,0 mnkr för perioden och 
prognosen för helår uppgår till 1,0 mnkr. Bolaget ägs till 100 % av Munkedals 
kommun sedan december 2015. 
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5. Ohälsotal 
(%) jan -aug 2016 jan-aug 2017 

Totalt hela kommunen 8,4 8,4 
Kommunledningskontoret/stab 7,6 10,3 
Sektor Samhällsbyggnad 8,6 5,2 
Sektor Barn och utbildning 6,9 7,2 
Sektor Omsorg  9,4 9,8 
   
Andel >60 dagar 44,97 55,21 

 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 8,38 % under perioden januari-augusti 2017 (8,38 
% 2016). Sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar har ökat från 45 % till 55 %. 

Sjukkostnaderna perioden jan-augusti 2017 är 4,4 mnkr exkl sociala avgifter, 
motsvarande period föregående år var 4,4 mnkr. Det är främst kostnaderna för 
sjuklön dag 2-14 som har ökat mellan åren (ca 300 000 kr mer 2017 jämfört med 
2016, samtidigt som att kostnader för sjuklön EXT FTG (P. ASS) har minskat med ca 
400 000 kr).  

Även om sjukfrånvaron totalt sett ligger kvar på samma nivå, så ser vi en ökad 
sjukfrånvaro inom vissa verksamheter och då framförallt inom avdelning Stöd (från 
8,22 % till 10,49 %), avdelning IFO (från 3,60 % till 7,33 %) och 
Kommunledningskontor (från 7,25% till 10,25 %). Sjukfrånvaro inom sektor Barn och 
Utbildning har ökat från 6,94 % till 7,21 %. Sektor Samhällsbyggnad har minskad 
sjukfrånvaro från 8,61 % till 5,20 % och avdelning Vård och Äldreomsorg har minskad 
sjukfrånvaro 10,13 % till 9,53 %.  

I riket är 70 % av den totala sjukfrånvaron psykisk ohälsa och vi ser att sjukfrånvaron 
fortsätter att följa detta mönster även i kommunen. För att fånga upp dessa 
medarbetare och förebygga sjukskrivningar har ett aktivitets- och rehabprogram 
tagits fram i samarbete med företagshälsovården och planeras starta under hösten.  

Sjuk- och friskanmälan ser olika ut i olika verksamheter, men de flesta medarbetare 
sjuk- och friskanmäler sig till närmaste chef. Första kontakten med medarbetaren tas 
inom några dagar och fortsätter med jämna mellanrum vid längre sjukskrivning. 
Rutinen för rehabilitering och anpassning följs i hög grad då medarbetare kallas till ett 
rehabiliteringssamtal när man har haft upp till sex sjukfrånvarotillfällen under en 12 
månadsperiod eller varit sjuk i tre veckor.    

 Kartläggning av chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap samt särskild 
analys för kvinnor i åldersgruppen 35-50 år, kommer att genomföras under hösten 
och redovisas i årsbokslutet. 

Regelbunden information och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
sker till samverkan och ledningsgrupper enligt fastlagt årshjul. 
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6. Nyckeltal 
Årets resultat 2014 2015 2016 Prognos 2017
Årets resultat (mnkr) -1,9 0,2 39,6 62,6 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) -1,9 -4,2 39,6 62,6 

 
Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag -0,4% 0,0% 6,5% 9,9% 

 

Årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster i relation 
till skatteintäkter och statsbidrag 

-0,4% -0,8% 6,5% 9,9% 

 

Balanskravsresultat 0 0,2 39,0 32,7 
  

Nettokostnadsandel 2014 2015 2016 Prognos 2017
Verksamhetens intäkter och 
kostnader (netto) 96,5% 96,8% 89,5% 86,4% 

Avskrivningar 3,1% 3,4% 3,6% 3,5% 
Verksamheternas nettokostnad före 
jämförelsestörande poster och 
finansnetto 

99,7% 100,2% 93,1% 89,9% 

Finansnetto 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 
Nettokostnadsandel efter 
finansnetto 100,4% 100,0% 93,5% 90,1% 

Jämförelsestörande poster(netto) 0,0% -0,8% 0,0% 0,0% 

Nettokostnadsandel 100,4% 100,0% 93,5% 90,1% 
  

Skatteintäktsutveckling och 
nettokostnadsutveckling 2014 2015 2016 Prognos 2017

Skatteintäktsutveckling 4,6% 3,8% 10,2% 4,4% 
 

Nettokostnadsutveckling (exkl. 
jämförelsestörande poster) 7,2% 4,3% 3,2% 0,8% 

  

Investeringsfinansierade mått 2014 2015 2016 Prognos 2017
Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 23,4 41,4 20,9 56,0 
Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar 62,9% 46,0% 294,4% 151,8% 

Skattefinansieringsgrad av 
reinvesteringar 

 - - 317,6% 

Soliditet 2014 2015 2016 Prognos 2017
Soliditet 36,9% 34,7% 35,9% 47,0% 
Tillgångsförändring 0,7% 6,6% 16,8% - 
Förändring av eget kapital -1,0% 0,1% 20,8% - 
Kassalikviditet 79,1% 67,5% 101,7% - 

  

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (%) -10,2% -7,7% 0,9% 11,3% 

     

110



 
 

Sida 37 av 37 

 
 

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

  

Prognossäkerhet (mnkr) 2014 2015 2016 Prognos 2017
Årets resultat -1,9 0,2 39,6 62,6 
Prognos totalt (jan-aug) 1,2 -11,9 17,3  

Avvikelse träffsäkerhet prognos 
totalt -3,1 12,1 22,3  

 

Resultat nämnderna -8,1 -18,7 11,3 5,6 
Prognos nämnderna (jan-aug) -5,3 -25,7 -7,6  

Avvikelse träffsäkerhet nämnderna -2,8 7,0 18,9  
  
Åtagande utanför 
balansräkningen (mnkr) 2014 2015 2016 Prognos 2017

Borgensåtagande 203,5 219,1 288,4 287,2 
Pensionsförpliktelser för 1998 242,8 232,9 224,3 222,1 
 

Personalstruktur  2014 2015 2016 Utfall aug 
2017 

Tillsvidareanställda 854 896 937 
 

Antal barn inom Barnomsorg 201408 201508 201608 201708
Barnomsorg totalt 924 952 962 1 011
Fritidshem 468 490 462 483
Förskola 428 427 448 466
Köpta platser 5 8 25 40
Pedagogisk omsorg 23 27 27 22
 

Antal elever inom grundskolan 201408 201508 201608 201708
Grundskola totalt 1 111 1 136 1 203 1 165
Bruksskolan 182 187 211 196
Centrumskolan 141 146 160 150
Hedekas Skola 111 109 116 109
Hällevadsholms Skola 93 86 84 71
Kungsmarksskolan 314 324 349 343
Munkedalsskolan 270 284 283 296
 

Antal elever inom Gymnasiet 201408 201508 201608 201708
Gymnasieskola totalt 396 424 409 441

Fristående annan kommun 52 57 45 40
Fristående egen kommun 9 9 11 12
Kommunal annan kommun 258 258 236 257
Kommunal egen kommun 66 90 110 126
Region annan kommun 2 5 7 6
Region egen kommun 9 5 0 0
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Nuvarande prognos innebär att kommunen stärker sin ekonomiska ställning inför 
kommande års ekonomiska utmaningar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
 
 
   
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunledningsgruppen  

Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017
Nämnd/Verksamhet
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd 
och överförmyndarnämnd -2,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen -557,5 -590,6 -595,7 5,1
varav
 - Kommunledningsstab -39,3 -50,4 -58,7 8,3
 - Sektor samhällsbyggnad -89,2 -97,9 -99,0 1,1
 - Sektor Barn & Utbildning -204,0 -207,4 -213,3 5,9
 - Sektor Omsorg -225,0 -234,9 -224,7 -10,2
Byggnadsnämnden -0,9 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden -2,6 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet -563,2 -597,2 -602,8 5,6

Gemensamma kostnader och intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter -3,2 26,4 -14,4 40,8

Summa verksamhetens nettokostnad -566,4 -570,8 -617,1 46,3

Skatteintäkter 438,5 461,1 458,5 2,6
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 169,7 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 2,8 3,5 2,9 0,6
Finansiella kostnader -5,0 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 606,0 633,4 629,7 3,7

Jämförelsestörande post
Årets resultat 39,6 62,6 12,63 50,0

Maria Strömberg Håkan Sundberg 
Tf Ekonomichef Kommunchef 
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  2017-07-24 Dnr: KS 2017-248
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fyrbodals Kommunalförbund Årsredovisning 2016 
(org nr 222000-1776) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals 
Kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 

Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2017-05-10 med årsredovisning för 2016. Denna 
antogs av direktionen 2016-03-16. Förbundets revisorer (daterat 2016-03-24) 
meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente.  
 
Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte 
uppnåtts under 2016. I årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma och 
att det beror på åtaganden som direktionen finner angelägna. Revisorerna påpekar 
att avvikelser bör kommenteras i årsredovisningen. Vidare skriver revisorerna att 
direktionen tagit beslut om arvodering till ordförande utan stöd i förbundsordningen. 
Revisorerna har efterfrågan utvärdering avseende arvodering av ordförande men inte 
erhållit någon sådan. Revisorerna noterar att en omarbetad förbundsordning är ute 
på förslag under 2017. 
 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2016 landade på -0,8 mnkr (2015 -0,6). Det egna kapitalet sjunker 
åter och uppgår nu till 2,4 mnkr. Enligt kommunallagen ska en avstämning av 
balanskravet göras och redovisa i förvaltningsberättelsen. Ev negativa resultat som 
uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Förbundet har inte gjort 
någon avstämning av balanskravet.  
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2016 inte medför några anmärkningar.  
 
Måluppfyllelse god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska i budgeten anges finansiella mål samt verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål både för finansiella 
mål och verksamhetsmål. Det långsiktiga finansiella målet uppfylls inte. Avseende 
verksamhetsmålen är de många. Det framgår inte vilka av dessa mål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Någon sammantagen bedömning görs inte 
avseende resultatet av målen, som kommunalförbundet fastställt, lever upp till god 
ekonomisk hushållning.  
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Intern kontroll 
Återredovisning av saknas.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Eget kapital sjunker åter och soliditeten sjunker till 5,5 % (9 % 2015). 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomienhet 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberq 
Ekonomichef/biträdande kommunchef Kommunchef 
Ekonomienhet  
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  2017-08-14 Dnr: KS 2017-366
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Ulrika Gellerstedt

Ramborgen för Munkedal Vatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om borgen på 100 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Munkedals Vatten AB 
låneförpliktelser med högsta lånebelopp, inklusive utställd revers, om 125 mnkr.   
 
Kommunfullmäktige godkänner borgen enligt kommunens borgenspolicy. 
Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Munkedals Vatten AB genomför egen upphandling 
för finansiering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utställd revers till Munkedals Vatten AB ska lösas in 
till Munkedals kommun 2020-11-01. 
 

Sammanfattning 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs till 100 % av Munkedals kommun. Vid 
övertagandet beslutade Kommunfullmäktige 2012-12-20 § 89 om en ramborgen på 
100 mnkr. Då inkluderades behov av nyinvesteringar under de kommande åren. 
Därefter skedde finansieringen genom en utställd revers. Totalt uppgick reversen till 
76,2 mnkr. I beslutet förutsattes att MVAB själva, redan under 2013, skulle 
genomföra upphandling för egen finansiering.  
 
MVAB har nu en större investering framför sig avseende utbyggnad av VA på 
Tungenäset. Kommunfullmäktige beslutade om genomförande av investeringen i 
2017-02-08 § 6. I samma beslut uppdrog man åt förvaltningen att återkomma med 
förslag till kommunfullmäktige med frågan om borgen, revers eller annan lösning.  
 
Förvaltningen föreslår nu ett ökat borgensåtagande och att kommande investering 
sker genom att MVAB upphandlar finansiering själva. Förvaltningen föreslår också att 
upprättad revers återbetalas till Munkedals kommun senast 2020-11-01. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Kommunens borgensåtagande ökar vilket innebär en ökad finansiell risk. Samtidigt 
innebär det att när MVAB själva lånar upp, att den utställda reversen löses in och 
kommunen kan amortera befintlig låneskuld alternativt inte behöver öka låneskulden 
(för egna kommande investeringar). Detta ger lägre kostnader för ränta.  
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Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

Beslutet expedieras till: 
Munkedal Vatten AB, Kommunchef, Sektorchef Samhällsbyggnad, Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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 2017-08-14 Dnr: 2016-105
   

 
 
 

Underlag till ärende ramborgen för Munkedal Vatten 
AB 
 

Bakgrund 
 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs till 100 % av Munkedals kommun. Bolaget 
bildades 2013-01-01 och övertog då kommunens samtliga VA- anläggningar.  
 
Vid övertagandet beslutade Kommunfullmäktige 2012-12-20 § 89 om en 
ramborgen på 100 mnkr. Då inkluderades behov av nyinvesteringar under de 
kommande åren. Därefter skedde finansieringen genom en utställd revers. Totalt 
uppgick reversen till 76,2 mnkr. I beslutet förutsågs att MVAB, redan under 2013, 
skulle genomföra upphandling för egen finansiering.  
 
MVAB har nu en större investering framför sig avseende utbyggnad av VA på 
Tungenäset. Kommunfullmäktige har beslutat om genomförande av investeringen 
och har sedan juni 2016 uppdragit åt MVAB att inkomma med förslag till 
finansiering. MVAB presenterade under hösten fyra alternativa förslag till 
finansiering. och föreslog alternativ a). Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-08 
§ 6 om att utgå ifrån alternativ b). Samtidigt uppdrog man åt förvaltningen att 
återkomma med förslag till kommunfullmäktige med frågan om borgen, revers eller 
annan lösning.  
 
Förvaltningen föreslår nu ett ökat borgensåtagande och kommande investering sker 
genom att MVAB upphandlar finansiering själva. Förvaltningen föreslår också att 
upprättad revers återbetalas till Munkedals kommun senast 2020-11-01. 
 
Kommunens upplåning  
 
Kommunen har idag lån motsvarande 205 mnkr av dessa ingår lån för finansiering 
av VA-anläggningar med motsvarande ca 76 mnkr. Kommunen har sedan flera år 
också räntesäkrat låneskulden genom sk derivat, swapar. Dessa swapar löper fram 
till 2021. 
 
Kommunens beslut om ramborgen  
 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen. Borgensbeslutet är giltigt i ett år från 
beslutsdatum. Därefter förfaller beslutet och ny prövning måste göras och nytt 
beslut fattas. Borgensåtagandets löptid är 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut 
inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. För helägda bolag utfärdas sk 
proprieborgen. Borgensåtagandet har också en beloppsbegränsning. Utöver det ska 
låntagaren/gäldenären se till att de objekt och investeringar som borgen lämnas för 
hållas betryggande försäkrade under den tid som borgen gäller. Kommunen har 
också rätt till insyn i borgenstagarens verksamhet. Vidare tas en borgensavgift ut 
enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige.  
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Tidigare beslut avseende finansiering 
 
Munkedals Vatten AB (MVAB) ägs 100 % av Munkedals kommun. När bolaget 
bildades övertogs samtliga kommunens VA- anläggningar. Övertagandet skedde 
per 2013-01-01. Anläggningarna övertogs av MVAB för bokfört värde.  
 
Då bolaget bildades fanns också behov av nyinvesteringar motsvarande ca 15 
mnkr. Sammantaget fanns ett lånebehov på motsvarande ca 100 mnkr. MVAB 
ansökte då om borgen hos Munkedals kommun på detta belopp. 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-20 § 89 om en ramborgen på 100 mnkr. 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om att MVAB själva, redan under 2013, 
skulle genomföra upphandling av finansiering.  
 
Inledningsvis skedde finansieringen genom att Munkedals kommun ställde ut en 
revers. Det innebar att MVAB finansierade övertagandet av tillgångarna genom lån 
till Munkedals kommun. Totalt uppgick reversen till 76,2 mnkr.  
 
Någon egen upphandling av finansiering har inte skett. Reversen kvarstår. Det 
hade inneburit att reversen kunnat lösas in till Munkedals kommun och att 
kommunens låneskuld skulle kunna minskas med motsvarande belopp. Ansvaret för 
lånet kvarstår ändå då kommunen har kvar borgensansvaret.  
 
En begäran om ökning av den utställda reversen behandlades av kommunstyrelsen 
2014-11-12 §191. Kommunstyrelsen beviljade utökningen, däremot har utökningen 
inte utnyttjats av MVAB. Reversen kvarstår på samma belopp dvs 76,2 mnkr.  
 
Finansiering av kommande investeringsbehov 
 
Västvatten har i sin utredning om den kommande investeringen på Tungenäset 
kommit fram till att det krävs likvida medel för att hantera de löpande 
utbetalningarna på ca 45 Mkr. Under perioden förväntas dock ett tillfälligt 
likviditetsbehov uppstå på ca 60 Mkr. De föreslår att den kommunala borgen höjas 
från 100 Mkr till 140 Mkr.  
 
Ägarsamråd avseende kommande investeringsbehov 
 
På nästa ägarsamråd (augusti 2017) lyfts frågan om finansiering av nya och redan 
gjorda investeringar.  
 
 
Förvaltningens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutade december 2012 om ramborgen till MVAB på 100 
mnkr. Av dessa har MVAB utnyttjat 76,2 mnkr, genom utställd revers. Det 
kommande investeringsbehovet på Tungenäset kommer att pågå under ett antal år 
framöver och ske i etapper. Det innebär att likviditetsbehovet kommer att variera 
över de kommande åren. Enligt tabell nedan framgår behovet av utökad borgen 
enligt förvaltningen. Sammanlagt kommer borgensåtagandet att behöva ökas med 
drygt 20 mnkr från dagens nivå.  
 
Förvaltningen föreslår att borgensåtagandet ökas med motsvarande belopp. Vidare 
föreslås att MVAB själva genomför upphandling för finansiering för den kommande 
investeringen (enligt avsikten i Kommunfullmäktiges beslut december 2012). MVAB 
får också i uppdrag att succesivt avsluta den upprättade reversen mellan bolaget 
och kommunen. Genom att för egen del upphandla finansiering. Detta bör ske i takt 
med att kommunens derivat (swapar) avslutas (fram till och med 2021).   
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Behov av utökning av borgen mnkr  
Beslutat borgen 100,0 Gäller tom 2022-12-20 
Utställd revers 76,2  
Likviditetsbehov netto 45,0  
Summa 21,2 Gäller tom 2027-09-28 
 
 
Då behovet av likvida medel avser nettobehovet vilket kan ändra sig något över tid 
föreslås att borgen fastställs till 125 mnkr.  
 

 
Ulrika Gellerstedt  
Ekonomichef/biträdande kommunchef 

209



210

linand001
Rektangel



211



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-08-15 Dnr: KS 2017–250

      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Joakim Hagetoft 
Säkerhetssamordnare 
Administrativa enheten

Munkedals kommuns plan för arbete mot 
våldsbejakande extremism 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta upprättad plan för 
Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism.  
 

Sammanfattning 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har upprättats 
utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella samordnare mot 
våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen för att konkretisera 
kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och kontaktvägar. 
 
Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har ett 
helhetsperspektiv. Den omfattar det generella förebyggande arbetet inom Munkedals 
kommun som bland annat handlar om att bedriva demokratifrämjande arbete och 
motverka utanförskap. Detta för att undvika att ungdomar radikaliseras och blir 
våldsbejakande. 
  
Planen tar även fasta på befintliga samverkansstrukturer inom Munkedals kommun 
för att identifiera ungdomar med riskbeteende. Inom dessa strukturer finns redan ett 
gemensamt arbete för att hjälpa dessa ungdomar och deras anhöriga utifrån 
individens specifika behov. 
 
Slutligen tydliggör planen upprättade kontaktvägar för att hantera oro och upptäckt 
av en radikaliserad individ. 
 
Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 juni 2017, § 67, att återremittera ärendet för 
förtydligande av definitioner. 
 
Föreligger nu reviderat förslag med förtydligade definitioner. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Denna plan för Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism innebär 
inte några konsekvenser för kommunens ekonomi. Planen är uppbyggd runt redan 
befintligt förebyggande arbete och redan existerande samverkansstrukturer. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Samtliga sektorer 
Säkerhetssamordnare 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Inledning 
Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom 
våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande 
extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att 
uppnå ideologiska mål. 

En individ som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan vara våldsbenägen, men 
kan också undvika att själv använda våld och koncentrera sig på att andra gör det. 
Våldet anses vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska 
lösningar förkastas. 

De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i det 
svenska samhället är i huvudsak högerextremism inom vit makt-miljöer, 
vänsterextremism samt islamistisk extremism. 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande 
betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att 
göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer 
som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så 
som Munkedals kommun med sin skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, om polis 
och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället så som idrottsföreningar, 
ungdomsorganisationer och religiösa samfund. 

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad 
kunskapsnivå inom Munkedals kommun och lokala aktörer, en utvecklad samverkan 
mellan kommunen och lokala/regionala aktörer samt att ett brett förebyggande 
arbete bedrivs inom kommunen. 

  

Syfte 
Syftet med Munkedals kommuns plan för arbete med våldsbejakande extremism 
är; 

 att öka kunskapen om våldsbejakande extremism 
 att tydliggöra ansvarsfördelning 
 att möjliggöra för verksamheter att agera tidigt 

 

Mål 
Målsättningen med Munkedals kommuns plan för arbete med våldsbejakande 
extremism är; 

 att minimera riskerna för att personer hamnar i våldsbejakande grupper 
eller organisationer 

 att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande 
extremism ska bedrivas inom Munkedals kommuns ansvarsområden 

 att höja kunskapsnivån kring våldsbejakande extremism och samhällets 
grundläggande värderingar för att öka förmågan att identifiera riskpersoner 
och verka för ökad trygghet i Munkedals kommun 
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Ansvar 
Personer som deltagit i våldsbejakande extremistiska handlingar och/eller är aktiva 
i en våldsbejakande extremistisk miljö ska i första hand hanteras av 
Säkerhetspolisen och Polisen. 

Kommunen ansvarar för att arbeta förebyggande och verkar för insatser som 
värnar det demokratiska samhället och som motverkar uppkomsten av 
radikalisering och våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer. 

 

Källor och kunskap 
Den teoretiska grunden till denna plan är Justitiedepartementets rapport 
Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4) samt 
material från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

Därutöver används material säkerhetspolisens årsbok från 2015 och 2016 samt 
deras rapport om ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige”. 

Inom Munkedals kommun har en enkät varit ute bland ansvariga i de verksamheter 
som i större utsträckning kan förväntas möta en ungdom som riskerar att 
radikaliseras. Deras svar utgör en del i den lokala lägesbilden och de lokala 
exemplen på existerande förebyggande arbete inom Munkedals kommun. 

För mer detaljerad information om inträffade händelser har information hämtats 
från SVT Nyheter. 
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Definitioner – viktiga begrepp 

Våldsbejakande 
Begreppet våldsbejakande används för att beskriva innehållet i ett material eller en 
persons beteende. Våldsbejakande innebär acceptans av våldsanvändning och stöd 
av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska 
inte förväxlas med att vara våldsbenägen. Ett våldsbejakande beteende kan 
innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att 
personen själv aldrig utövar våld. 

Extremism 
Begreppet extremism används för att beskriva rörelser, ideologier eller individer 
som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. 

Våldsbejakande extremism 
Våldsbejakande extremism förekommer både inom den politiska och religiösa 
sfären. 

Säkerhetspolisen bedömer i dagsläget att det finns tre våldsbejakande 
extremistiska miljöer i Sverige.  

 Autonoma miljön – Politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför 
det demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott 
som ett legitimt redskap i sin kamp1. 
 

 Vit makt miljön – Politiska grupperingar som valt att ställa sig utanför det 
demokratiska samhället och som ser våld, skadegörelse och andra brott 
som ett legitimt redskap i sin kamp2. 
 
I båda fallen finns en självförsvarsretorik som innebär att alla metoder är 
tillåtna i kampen mot mångkulturen (vit makt-miljön) och fascismen (den 
autonoma miljön). Därmed anser båda miljöerna att ”ändamålet helgar 
medlen” eftersom det handlar om att göra samhället bättre för alla – eller 
åtminstone för dem som aktörerna inkluderar i den gemenskap de skapar. 
De anser att det nuvarande systemet är illegitimt och att en förändring 
därför kräver radikala metoder, ofta våldsamma sådana, även om det 
innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. Detta är 
anledningen till att Säkerhetspolisen följer extremistmiljöerna. För 
Säkerhetspolisen handlar det om brottsligheten, alltså om de extrema 
metoder som aktörerna använder sig av, inte om ideologier, åsikter eller 
vilken av extremistmiljöerna som är värst. 
 

 Våldsbejakande islamistisk extremistisk miljö – enligt säkerhetspolisen 
definieras miljön som säkerhetshotande verksamhet som motiveras med 
islamistiska argument och som ytterst syftar till att med stöd av våld eller 
hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning. 
 

                                          
1 Säkerhetspolisens rapport Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (2010), 
sid 27 
2 Säkerhetspolisens rapport Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige (2010), 
sid 27 
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I justitiedepartementets rapport Våldsbejakande extremism i Sverige – 
nuläge och tendenser finns följande att läsa om våldsbejakande islamistisk 
extremism;  
 
För att förklara begreppet islamistisk extremism måste det först förtydligas 
vad som avses med islamistisk. Begreppet islamistisk är bildat av ordet 
islamism och syftar till ett synsätt där islam uppfattas som en hel 
samhällsordning och därmed innefattar politiska perspektiv. Ordet islamism 
används i många fall för att beskriva den inriktning som ser islam som 
allomfattande och den ideologiska modellen för ett lands styrelseskick, till 
skillnad från den uppfattning där islam ses som en religion. Begreppet 
islamistisk extremism har kritiserats för att det har för stora likheter med 
ordet islam. Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen 
och har inte mycket gemensamt med konventionell tolkning av islam som 
religion. Begreppet våldsbejakande islamistisk extremism används för att 
beskriva den extrema miljö och de personer som ser våld som ett legitimt 
medel för att uppnå ideologins mål.  

Radikalisering 
Begreppet radikalisering definieras av säkerhetspolisen som ”Den process som 
leder till att en individ eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld 
för att främja en sak”. 

SSPF 
SSPF är ett samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheten i 
Munkedals kommun. SSPF arbetar förebyggande med att fånga upp barn, 
ungdomar och unga vuxna med riskbeteende. Ett riskbeteende kan vara fel 
umgänge, tendens till våldsbejakande åsikter samt början till ett drogmissbruk och 
kriminalitet. 

Referensgrupp BRÅ 
För att följa upp trygghetsarbetet och genomförandet av Munkedals kommuns och 
Polisens gemensamma medborgarlöften kommer en referensgrupp för BRÅ att 
användas. Den kommer att bestå av utvalda verksamhetsansvariga inom 
Munkedals kommun samt representanter från externa aktörer som exempelvis 
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, föreningslivet, pensionärsorganisationer, 
näringsliv med flera.  

Arbetsgrupp BRÅ 
Består av folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare och kommunpolis. Arbetsgrupp 
BRÅ utgörs endast av tjänstemän och bereder förslag till BRÅ i Munkedals kommun 
utifrån aktuell lägesbild, gällande medborgarlöften och pågående trygghetsarbete. 

Samtalskompassen 
Samtalskompassen är ett utbildningsmaterial som tillhandahålls via hemsidan för 
den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och riktar sig till den 
som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. 
Se www.samordnarenmotextremism.se.  
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Vägen in i extrema miljöer 

Fyra vägar in 
Radikaliseringsprocessen in i extrema miljöer har stora likheter oavsett vilken miljö 
som avses. Ofta är det unga pojkar som av olika skäl lockas in i organisationerna 
eller grupperingarna. Intresset kan till exempel grunda sig i ett ideologiskt intresse 
där de väljer ett våldsbejakande uttryckssätt, eller att man attraheras av miljön 
kring dessa grupper. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och säkerhetspolisen har 
tagit fram en schematisk bild av fyra vägar in i radikalisering som fungerar som en 
hjälp för att försöka förstå det som händer. 

Utagerarens väg 
Utageraren är ofta en person med problemfylld bakgrund. Det kan handla om 
missbruk, krigstrauma eller kriminalitet. Det är en ung person, oftast pojke som 
aktivt söker spänning och lockas av den våldsamma miljön. 

Grubblarens väg 
Grubblaren är en person som söker svar på frågor om livet. Ingången är sällan 
våldsam utan vägen till extremism går via ideologiska studier. Ofta är denna 
personlighet till en början lugn och lite tillbakadragen. 

Familjens väg 
Familjemedlemmar eller andra närstående har själva extrema åsikter eller 
godkänner de ställningstagande som görs. För det mesta kommer dessa från 
familjer med ingen eller liten kontakt med personer av andra livsåskådningar. 

Kontaktsökarens väg 
Kontaktsökaren vill ha gemenskap och närhet. Det kan vara en tillfällighet vilken 
typ av organisation som kontaktsökaren hamnar i. Många av de extrema 
organisationerna är duktiga på att locka till sig sökaren genom att erbjuda 
samhörighet och en gemensam yttre fiende. 

 

Andra faktorer 
Även om grupperna skiljer sig radikalt från varandra så finns det stora likheter i vad 
som lockar personer in i extrema miljöer. Det är ofta känslomässiga orsaker som 
avgör. Inom forskningen talas det om push- och pullfaktorer. Push-faktorer är det 
som genom yttre påverkan styr en individ mot våldsbejakande miljöer, medan pull-
faktorer är sådant som lockar till en radikalisering.

Push-faktorer 
 Upplevelser av utanförskap 
 Identitetssökande 
 Sökande av spänning 
 Låg självkänsla 
 Starkt samhällsengagemang 
 Globala orättvisor 
 Upplevda besvikelser kring 

demokrati och samhälle 

Pull-faktorer 
 Känsla av makt och kontroll 
 Status av att vara någon 
 Social gemenskap 
 Övertygelse om att handla rätt 
 Trygghet och känslan av att 

hittat hem
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Förebyggande arbete i Munkedals kommun 

Inriktning av det förebyggande arbetet 
Handlingsplanen delas in i tre områden för ett långsiktigt och hållbart arbete mot 
våldsbejakande extremism; 

1. Generella och övergripande förebyggande insatser 
2. Selektiva och specifika förebyggande insatser 
3. Indikerade och individinriktade insatser 

 

Generella förebyggande insatser 
De generella förebyggande insatserna ska riktas mot samtliga invånare i Munkedals 
kommun. Arbetet ska fokuseras på att stärka skyddsfaktorer i det förebyggande 
arbetet. Det kan bland annat gälla hälsovård och skolans demokrati- och 
kunskapsuppdrag. Exempel på yrkesverksamma grupper är fritids- och 
ungdomsverksamhet, hälsovård, skolan, trossamfund samt andra föreningar som 
bedriver ett förebyggande arbete. 

Som hjälp i denna del av det förebyggande arbetet tillhandahåller den Nationella 
samordnaren mot våldsbejakande extremism metodmaterial och stöd via sin 
hemsida. 

Exempel på Munkedals kommuns generella förebyggande insatser 

Redan idag ligger det i skolans uppdrag att övergripande arbeta för människors lika 
värde, demokratiska värderingar med mera. Det ligger som ett paraply över all 
verksamhet. 

Fritidsledarna inom fritidsverksamheten i Munkedals kommun bedriver redan idag 
ett aktivt arbete med att fånga upp ungdomar med riskbeteende genom samtal och 
att följa sociala medier. 
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Specifika förebyggande insatser 
Specifika förebyggande insatser innefattar målinriktade insatser mot riskgrupper 
eller specifika problem. Socialarbetare, polis och skolpersonal arbetar på denna 
nivå.  

I denna del av det förebyggande arbetet kan Munkedals kommuns verksamheter ta 
hjälp av samtalskompassen som tillhandahålls av den Nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism. 

Exempel på Munkedals kommuns specifika förebyggande insatser  

I Munkedals kommun sker ett specifikt förebyggande arbete genom SSPF som 
genomför avstämningsmöten kontinuerligt. Där finns möjlighet att lyfta 
oroväckande tendenser och planera för genomförande av specifika gemensamma 
förebyggande insatser.  

De tidigare nämnda fritidsledarna utgör även på denna nivå en viktig del av det 
förebyggande arbetet där de utifrån sin funktion har möjlighet att arbeta med 
specifika problem eller riskgrupper inom fritidsverksamheten. 

Individinriktade förebyggande insatser 
De individinriktade förebyggande insatserna riktar sig mot enskilda individer som 
har ett uppvisat riskbeteende, som är aktiva i en extremistisk miljö eller har för 
avsikt att lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering. Yrkesgrupper som 
arbetar med enskilda unga, däribland pedagoger, mentorer, socialarbetare, polisen 
samt personal inom psykiatri och sjukvård, verkar på denna nivå. 

Exempel på Munkedals kommuns individinriktade förebyggande insatser 

I SSPF fångar man upp barn, ungdomar och unga vuxna med riskbeteende och 
prioriterar tillsammans vart man ska lägga in resurserna för att vända en negativ 
utveckling. Man arbetar mellan mötena inom den egna verksamheten och använder 
de arbetsmetoder och verktyg som finns tillgängliga inom varje specifik 
verksamhet. 

Anhöriga 
För att lyckas med ett förebyggande arbete på individnivå är det mycket viktigt att 
anhöriga involveras. Anhöriga ska, om inte förutsättningarna talar emot det, på 
lämpligt sätt göras delaktiga. 
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Samverkan 
Kontinuerlig samverkan bedrivs och ska bedrivas inom Munkedals kommun mellan 
kommunens egna verksamheter och andra externa aktörer. För att uppnå 
kontinuitet i samverkan ska den ske i redan befintliga strukturer.  

Redan befintliga strukturer inom Munkedals kommun utgörs av; 

 SSPF 
 Referensgrupp BRÅ 
 Arbetsgrupp BRÅ 
 Närsjukvårdsmöten 
 Psykiatrimöten (Socialtjänsten och psykiatrin genomför möten en gång per 

månad där man efter inhämtat samtycke diskuterar ärenden). 

Uppföljning 
Våldsbejakande extremism ska vara en stående punkt på dagordning vid möten 
som genomförs i de nämnda samverkansstrukturerna. 

Säkerhetssamordnaren utgör lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande 
extremism i Munkedals kommun och ansvarar för att initiera och samordna 
uppföljning av Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism. En 
kommunövergripande uppföljning kommer att göras årligen. 

Förteckning över viktiga symboler 
En förteckning över symboler som är viktiga att känna till kommer att tas fram av 
säkerhetssamordnaren och tillhandahållas till kommunens verksamheter efter 
begäran. 

Utbildning 
Det är upp till varje verksamhetsansvarig som berörs av det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism och som möter ungdomar i sin verksamhet att 
identifiera behovet av utbildningsinsats inom den egna personalgruppen.  

Som en inledande kompetenshöjning finns utbildningsmaterial på hemsidan för den 
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, 
www.samordnarenmotextremism.se.  

  

223



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 

Kontaktvägar vid oro om, eller upptäckt av, misstänkt 
radikalisering eller extremism 

Vid oro hos anhöriga eller andra närstående 
Om man känner en begynnande oro för att någon anhörig, eller på annat sätt 
närstående, dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi kan man kontakta 
socialtjänsten, säkerhetssamordnaren eller få samtalsstöd via Rädda barnens 
orostelefontelefon mot radikalisering. 

Orostelefonen mot radikalisering 
Samtalen till Rädda Barnens orostelefon kostar inget och samtalen syns inte på 
telefonräkningen. Den som ringer får vara anonym. 

De som svarar vid Rädda Barnens orostelefon är utbildade i samtalsstöd. De svarar 
på svenska, men kan också erbjuda samtal på engelska, danska, arabiska, 
azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja. 

Orostelefon kan vidarebefordra samtal till kommunens samordnare för arbete mot 
våldsbejakande extremism, som idag utgörs av Munkedals kommuns 
säkerhetssamordnare. 

Intern upptäckt  
Misstänkt upptäckt ska rapporteras snarast enligt larmkedjan nedan. Det är viktigt 
att kedjan följs och att den inte bryts. Tjänstemän och förtroendevalda som 
kommer i kontakt med sekretessbelagd information omfattas av sekretessen, men 
något hinder att dela informationen till berörda myndigheter finns naturligtvis inte.  

Vid misstanke om förberedelse till brott gäller enligt Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) 10 kap. 18a § följande,  

sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som 
inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten, om 

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att 
utöva brottslig verksamhet, 

 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och 

 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av 
andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. 

Följande kedja ska följas 

1. Vid misstänkt radikalisering/extremism kontaktas enhetschef eller 
motsvarande. 

2. Enhetschefen vidarebefordrar informationen till förvaltningsledningen och 
underrättar  

3. säkerhetssamordnaren (lokal samordnare mot våldsbejakande extremism). 
4. Säkerhetssamordnaren underrättar funktionen kommunpolis. 
5. Kommunpolisen underrättar polisens underrättelseverksamhet som i 

förekommande fall 
6. vidarebefordrar informationen till säkerhetspolisen (Säpo). 
7. Förvaltningsledningen aktiverar åtgärder enligt egen plan. 
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Extern upptäckt 
Följande kedja ska följas 

1. Mottagaren av information kontaktar säkerhetssamordnaren. 
2. Säkerhetssamordnaren underrättar funktionen kommunpolis. 
3. Kommunpolisen underrättar polisens underrättelseverksamhet som i 

förekommande fall  
4. vidarebefordrar informationen till säkerhetspolisen (Säpo). 
5. Berörda kommunala funktioner kontaktas för eventuella åtgärder. 

Vid en akut situation kontaktas 112 med begäran om att bli kopplad till 
polisens regionledningscentral. En akut situation kan till exempel vara när det 
finns information om en konkret handling som är nära förestående. 
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Bilaga 1 – Lägesbild 
Att alltid ha en aktuell lägesbild tillgänglig är mycket viktigt i arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Den skapar en förutsättning för att prioritera det 
förebyggande arbetet och individinriktade insatser. En aktuell Lägesbild kommer att 
skapas och följas upp kontinuerligt inom Munkedals kommun inom referensgrupp 
för BRÅ samt SSPF.  

Nedan angivna lägesbilder är framtagen utifrån ett axplock av händelser och 
tendenser i världen och i Sverige. Lägesbilder är aldrig något statiskt, utan snarare 
en sammanfattning av tendenser och utvecklingar som är i ständig rörelse. Nedan 
lägesbilder bör ses som ett utgångsläge för Munkedals kommuns plan för arbete 
mot våldsbejakande extremism.  

Internationellt 
Autonoma / Vit makt 

Runt om i världen kan man se tendens till ökad polarisering där man värnar om och 
skyddar det egna snarare än att man söker lösningar över nationsgränser. I flera 
länder har man kunnat se en ökning av antalet hatbrott på grund av minskad 
tolerans för människor med annan bakgrund, sexuell läggning med mera. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

Den 29 juni 2014 proklamerade IS, islamiska staten, kalifatet i de stora områden i 
Syrien och Irak som gruppen på kort tid lagt under sig. Den förklarade samtidigt att 
dess officiella namn nu är Islamiska staten (IS) eftersom den tänkte utvidga sitt 
kalifat till att omfatta alla muslimer, också i andra länder än Syrien och Irak. I 
oktober 2016 inledde irakiska styrkor ett försök att återta Mosul. I januari 2017 
meddelade det irakiska försvarsdepartementet att östra Mosul var återtaget och 
man har nu inlett en andra offensiv för att återta de västra delarna. 

Även om IS från första början betonade vikten av att behärska territorium i 
”hjärtländerna” Syrien och Iran, ägnar sig gruppen också åt att expandera 
internationellt – och åt internationell terrorism. IS behärskar stora områden i det 
splittrade Libyen. Militanta islamistiska grupper i länder som Egypten, Nigeria, 
Pakistan, Afghanistan, Indonesien och Filippinerna har förklarat sig vara lojala med 
IS. 

Under 2016 pressades IS tillbaka i Irak och Syrien. Ett stort antal utländska 
våldsbejakande islamister, bland annat från Sverige, befann sig hos IS i 
Mellanöstern. Under 2016 uppmanade Islamiska staten sina anhängare att avstå 
från försök att ta sig till det så kallade kalifatet och i stället utföra terrorattacker i 
sina hemländer. Effekterna av denna uppmaning har vi sedan sett i form av flera 
attentat i Europa, Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Nordamerika och i år även i 
Sverige.  

Nationellt 
Autonoma / Vit makt 

Ingen av de aktörer som Säkerhetspolisen följer bedöms i dagsläget utgöra ett hot 
mot det demokratiska systemet. Däremot utgör de ett relativt allvarligt hot mot de 
grundläggande fri- och rättigheterna i vår demokrati. Denna brottslighet kan få 
politiker, myndighetsföreträdare och enskilda individer att tveka inför ett visst 
beslut, låta bli att uttrycka sin åsikt eller att avstå från sitt politiska engagemang. 
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Under 2016 och 2017 har man kunnat se ett större antal demonstrationer och 
opinionsyttringar nationellt utfört av Vit makt-miljön. Dessa har generellt 
genomförts i våra storstäder och nu senast på 1 maj i Falun. 

Allvarligaste händelsen kopplat till Vit makt-miljön skedde i september 2016 då 
kommunalrådet i Skurups kommun, Pierre Esbjörnsson, utsattes för ett 
brandattentat. Någon satte eld på hans bil utanför bostaden när kommunalrådet 
och hans barn låg och sov. Bilen stod så nära huset att det var risk för att elden 
skulle sprida sig och gärningen utreds som mordbrand. På fasaden till huset hade 
flera nazistiska symboler sprejats. Enligt kommunalrådet rörde det sig om 
Nordfronts symbol, en romb med en pil. Polisen har utrett händelsen som ett 
hatbrott. 

Även tidigare har Socialdemokraterna i Skurup varit utsatta. Klistermärken med 
texten ”folkförrädare” och en bild på snara sattes i våras upp på dörren till 
partikansliet. Bilder från händelsen publicerades på en nazistisk grupperings 
hemsida. 

I december 2016 meddelade kommunalrådet i Skurups kommun att han skulle 
sluta som kommunalråd och hänvisade till familjeskäl. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

De flesta svenskar som ansluter sig till terroristgrupper är unga män mellan 18 och 
30 år, födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. Flera saknar eller har 
låg inkomst. Den stora majoriteten reser till Syrien för att ansluta sig till den så 
kallade Islamiska staten. De som överlever och väljer att återvända har samlat på 
sig ny kunskap, nya kontakter, sänkt sin våldströskel och kan bli statusgestalt för 
andra extremister. De återvändare som fortfarande anser att ideologin är korrekt 
fortsätter troligtvis att verka i Sverige inom stödverksamhet eller radikalisering. En 
del är traumatiserade eller ångerfulla. Ett fåtal utgör ett attentatshot. 

De pågående konflikterna i Mellanöstern var under 2016 den i särklass mest 
drivande faktorn bakom terrorismen. Ett stort antal svenskar har anslutit sig till 
sunniextremistiska terroristgrupper verksamma i Syrien och Irak. Att ansluta sig till 
en terroristgrupp är allvarligt då personens förmåga och avsikt att utföra 
terroristattentat kan öka. Under 2016 har resandet överlag minskat. De flesta som 
reser är unga män, men även kvinnor och barn har rest. Personer som ansluter sig 
till terroristgrupper kan inspirera andra att ansluta sig eller begå terroristbrott i 
Sverige. Internet är i denna bemärkelse en betydelsefull kontaktyta och 
inspirationskälla. Ju fler kontakter som knyts i terrorismsyfte i Sverige och 
utomlands desto fler ärenden och svårupptäckta aktörer kommer Säkerhetspolisen 
behöva hantera. 

Den 7 april i år genomfördes ett andra terrordåd på Drottninggatan i Stockholm 
med fem avlidna och ett femtontal skadade. Det första genomfördes 2010, även 
det på Drottninggatan i Stockholm. Den gången rörde det sig om en 
självmordsbombare och de minimala effekterna av dådet hade endast sin förklaring 
i ett antal tursamma omständigheter. Endast självmordsbombaren avled. 

 

Regionalt 
Vit makt-miljön 
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I Göteborg i november 2016 briserade en bomb utanför Syndikalisternas lokal i 
Göteborg. I januari i år exploderade en annan bomb utanför en flyktingförläggning i 
Frölunda. Då skadades en man som slängde skräp mycket allvarligt. I slutet av 
samma månad hittades en tredje bomb. Denna gång vid ett flyktingboende på 
Lilleby camping i Torslanda. Den var tidsinställd och skarp men hade av okänd 
anledning inte exploderat. 

Åklagaren har bekräftat att alla de tre misstänkta har kopplingar till den nazistiska 
organisationen Nordiska motståndsrörelsen. 

Autonoma miljön 

Se avsnittet under stycket Nationellt. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

Se avsnittet under stycket Nationellt. 

 

Lokalt 
Våldsbejakande islamistisk extremism 

Ingen information finns om händelser som kan kopplas till denna miljö.  

Vit makt-miljö 

I Munkedals kommun är vit makt-miljön mycket aktiv och nedan tillfällen är 
exempel på deras aktiviteter som finns att läsa om på Nordiska motståndsrörelsens 
hemsida nordfront.se.  

Den 3 mars genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 en 
flygbladsaktion i Hedekas, Munkedals kommun.  

Den 8 mars genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 en 
motsvarande aktion i Munkedal i syfte att sprida det ”nationalsocialistiska 
budskapet”. 

Den 5 april genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 återigen en 
flygbladsaktion, denna gång i Hällevadsholm, Munkedals kommun. 

På morgonen den 20 april upptäckte förbipasserande bilister en banderoll med 
texten ”Grattis Hitler” och ett hakkors som hade hängts upp på E6 i Hogstorp. 

Med anledning av vad som skedde i Skurup bör aktiviteterna i Munkedals kommun 
följas ytterst noggrant. 

Autonoma miljön 

Två polisanmälningar har under början av 2017 upprättats i samband med att 
okänd gärningsperson på två ställen i Forum, kommunhuset i Munkedal, har ritat 
ett hakkors och likställt det med Sverigedemokraterna genom att rita ett hakkors, 
likhetstecken och bokstäverna ”SD”. Dessa två händelser kan dock snarare antas 
ha koppling till någon som sympatiserar med den autonoma miljön. 

228



229

linand001
Rektangel



230



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-09-07 Dnr: KS 2017-397
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elin Johansson  
Upphandlare 
Ekonomiavdelningen 

Policy för inköp och upphandling 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny version av Policy för inköp och upphandling 
samt upphäver Policy för inköp och upphandling antagen 2015-06-04 § 34. 
 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft gällande upphandling, vilket kräver en justering 
av dokumentet Policy för inköp och upphandling.  
 
Nya lagar som avses är lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lagen 
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt den helt nya 
lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. Inga större förändringar har 
gjorts i den nya LOU eller den nya LUF. Dokumentet Policy för inköp och upphandling 
har uppdaterats med laghänvisning till de nya lagarna samt uppdaterats under 
rubrikerna 4.2. Upphandlingsfunktionens roll, 4.3 Nämnderna och sektorernas roll 
och 5.7. Direktupphandling.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen konsekvens. 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Policy för inköp och upphandling 

Alla inköp och upphandling ska ske i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling (fortsättningsvis kallad LOU), lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner 
(LUK) samt annan berörd lagstiftning. Varje kommun är en juridisk 
person, även om den består av flera verksamheter med eget 
resultatansvar, och ses som en upphandlande myndighet. All anskaffning 
av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där 
kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskilda 
verksamheters intresse. 

1. Syfte  
Policyn ska säkerställa att kommunens upphandlingar och inköp görs i 
enlighet med EU-direktiv, svenska lagstiftning och denna policy. Vidare 
ska policyn säkerställa att varor, tjänster och entreprenader med rätt 
kvalitet till lägsta kostnad köps in samt att sociala och etiska hänsyn och 
krav på funktion och miljöhänsyn är en naturlig del av kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. 

2. Omfattning 
Denna policy gäller för all anskaffning av varor, tjänster och 
entreprenader inom samtliga nämnder och styrelser inom kommunen.  

3. Gällande lagstiftning och regelverk 
Övergripande regelverk för all upphandling är EU:s upphandlingsdirektiv 
och svensk lagstiftning. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid 
tolkas mot bakgrund av de grundläggande principerna, principen om fri 
rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet, principen om frihet att 
tillhandahålla tjänster samt de följande principer som följer av dessa, 
 
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas 
lika, t.ex. få samma information vid samma tillfälle. 
 
Principen om icke-diskriminering innebär att det inte är tillåtet att 
diskriminera en leverantör, främst på grund av nationalitet. 
 
Transparensprincipen innebär att upphandlingar ska vara klara och 
tydliga, samt präglas av förutsebarhet och öppenhet. 
 
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och liknande som 
är utställda av behörig myndighet i ett annat land inom EU ska godtas. 
 
Proportionalitetsprincipen innebär att krav i upphandlingar måste ha ett 
naturligt samband till det som upphandlas och får inte vara 
proportionerligt hårda i förhållande till det syfte som önskas uppnås. 
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4. Organisation 
 
4.1 Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för kommunens 
upphandlings- och inköpsverksamhet. Avser upphandlingen en vara/tjänst 
som berör flera nämnder handläggs upphandlingen av kommunstyrelsen. 
 
Upphandling sker genom kommunens upphandlingsfunktion och genom 
det gemensamma upphandlingssamarbetet mellan kommunerna 
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal. 
 
4.2 Upphandlingsfunktionens roll 
Upphandlingsfunktionen är en samordnande funktion för kommunens 
upphandlingar och står för den interna/externa informationen angående 
LOU, LUF och LUK.  
 
Upphandlingsfunktionen har ansvar för de upphandlingar som är av 
sektorsövergripande karaktär och de upphandlingar som samordnas med 
andra myndigheter.  
 
Upphandlingsfunktionen hjälper till med råd och stöd i 
upphandlingsärenden som handläggs av annan nämnd/sektor samt 
genomför elektronisk annonsering av alla kommunens upphandlingar som 
skall annonseras. 
 
Upphandlingsfunktionen ansvarar för att information om 
sektorsövergripande och samordnade upphandlingar går ut till berörda. 
Upphandlingsfunktionen ansvarar också för att 
uppföljning/vård/bevakning sker av ingångna avtal på 
sektorsövergripande nivå samt att detta sker för samordnade avtal.  
 
Upphandlingsfunktionen äger rätt att företräda kommunen i domstol vid 
upphandlingsärenden. 
 
4.3 Nämnden och sektorernas roll 
Nämnden ansvarar för att gällande lagstiftning och denna policy efterlevs, 
att ansvar och befogenheter i upphandlings- och inköpsverksamheten 
fastställs, samt att medarbetare har den kompetens som krävs för att 
genomföra upphandling och inköp på ett korrekt sätt.  
 
Vid upphandling är det sektorernas ansvar att, utifrån aktuella normer, 
lagar och regler, utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till det 
behov som efterfrågas. 
 
Vid samordnade upphandlingar ska sektorn bistå med information om 
behov och krav, enligt fastlagd tidplan, till upphandlingsfunktionen.  
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Var och en som för kommunens räkning verkställer en upphandling eller 
gör ett inköp ansvarar för att upphandlingen eller inköpet sker i enlighet 
med LOU/LUF/LUK och kommunens policy för inköp och upphandling samt 
regler/riktlinjer för upphandling och inköp.  
 
5. Genomförande  

5.1 Samordnad upphandling 
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån 
samordnas, dels i syfte att uppnå bästa möjliga affärsvillkor och 
totalekonomi och dels för att minimera de administrativa kostnaderna för 
upphandlingsverksamheten. Samordning ska även ske med övriga 
kommuner inom upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med 
andra myndigheter och upphandlingsorganisationer där så är lämpligt.  

5.2 Beslut och avtalstecknande 
Upprättad delegationsordning inom kommunen reglerar 
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att 
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal. Vid samordnad upphandling 
ska varje kommun tillse att beslut kan fattas inom fastställd tidsram för 
upphandlingen. 

5.3 Ramavtal 
Utformningen av ramavtal beskrivs i LOU. Ramavtal används för att 
kommunen på ett affärsmässigt och rationellt sätt ska kunna uppfylla 
LOUs regler. Ramavtal innebär att kommunen har träffat ett avtal med 
leverantören om successiva avrop/beställningar under avtalsperioden med 
reglerade priser, kommersiella villkor och kvalité. Ramavtal innebär att 
den som är inköpsberättigad (beställare) kan avropa/beställa sitt behov 
direkt hos leverantören. 
 
Inköps- och avropsansvariga (beställare) är skyldiga att göra sig 
underrättade om vilka ramavtal som finns. Har ramavtal träffats skall 
dessa nyttjas. 

5.4 Avtalstrohet 
En förutsättning för att uppnå effekterna med samordnad upphandling är 
att kommunen använder de ramavtal som tecknats. Avtalstrohet skapar 
förutsättningar för att uppnå bra affärsmässiga villkor och innebär ett ökat 
intresse från företag att delta i kommunen upphandlingar. Det åvilar 
respektive sektorchef att tecknade avtal följs. 

5.5 Hållbar utveckling 
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och 
inköpsverksamhet som utförs av kommunen. Produkter och tjänster som 
medför så liten klimat - och miljöpåverkan som möjligt med bibehållen 
funktion ska användas, då det är ekonomiskt försvarbart. Kraven måste 
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dock utformas så att de inte diskriminerar leverantörer från andra 
regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till föremålet 
för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera. Kommunen ska sträva 
efter att leverantörer ska ha god miljökunskap och 
bedriva ett systematiskt miljöarbete. 
 
5.6 Sociala och etiska hänsyn 
Vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ska relevanta sociala och 
etiska krav ställas när det är möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s 
åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 
samt FN:s barnkonvention. 
 
5.7 Direktupphandling 
Vid direktupphandling gäller principerna för upphandling (stycke 3) och 
konkurrens ska alltid sökas. Det är i regel om avtal saknas som 
direktupphandling kan ske och om värdet på det upphandlade inte 
överstiger de beloppsgränser som finns i LOU/LUF/LUK. Enligt LOU är 
direktupphandlingsgränsen 28 procent av tröskelvärdet och enligt LUF 26 
procent av tröskelvärdet. Värdet beräknas för kommunens samlade inköp 
inom en tänkt avtalsperiod av respektive vara eller tjänst.  
 
Bedömning till möjlig samordnad upphandling ska ske även vid 
direktupphandling.  
 
5.8 Skadestånd 
Varje verksamhet ansvarar för de enskilda upphandlingarna som görs 
inom ramen för den egna verksamhetens behov. Skulle kommunen bli 
skadeståndsansvarig vid ett enskilt ärende ska verksamheten ansvara för 
den ekonomiska skadan. Skadeståndsansvaret för upphandlingar som 
gjorts för hela kommunens räkning vilar på den gemensamma 
förvaltningen. 
 
5.9 Dokumentation 
Alla upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar ska 
dokumenteras och diarieföras så att skälen för beslut är tydliga och enkla 
att återredovisa. 
 
6. Affärsetiskt förhållningssätt 
Den offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska 
iaktta saklighet och opartiskhet i enlighet med de krav som uppställs i 
regeringsformen. Detta innebär att tjänstemän och förtroendevalda ska 
handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 
ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, exempelvis genom att 
ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner 
som de har att göra med i tjänsten.  
 
Företrädare för kommunen bör betrakta varje förmån som otillbörlig om 
den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Alla former av gåvor och 
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tjänster från befintliga och potentiella leverantörer bör undvikas. 
Förtroendevalda och anställda som har personliga intressen i eller 
förhållanden till leverantörsföretag ska inte vara inblandade i 
upphandlings- eller inköpsprocesser om det kan påverka utgången av 
upphandlingen eller inköpet. En förtroendevald eller anställd som till 
exempel i rollen som beställare kommer i kontakt med en leverantör i en 
sådan omfattning att man skapar en nära affärsrelation till leverantören 
ska undvika att anlita samma leverantör i privata angelägenheter. 
 
7. Revidering 
Denna policy för inköp och upphandling ska utvärderas och revideras vid 
behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker och 
föreläggs kommunfullmäktige.  
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2017-09-11 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef gata/mark 
 

Omföring av investeringsanslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige överför 2,5 mnkr från anslaget för ”tillbyggnad brandstation” till 
”utbyggnad Tegelverket” 
 

Sammanfattning 
Den planerade utbyggnaden av Brandstationen i Munkedal, för att inrymma en större 
ambulansstation, har ”pausats” av Västra Götalands Regionen. Projektet var 
kostnadsbedömt till 21 mnkr (anslag 15 mnkr 2017 och 6 mnkr 2018).  
 
Utbyggnaden av 24 (av 28) byggrätter på Tegelverket pågår. VA-utbyggnaden är 
avslutad och arbetet med gator, p-plats inom området pågår. Bygglov har sökts för 
16 av byggrätterna och 8 nya ansökningar är på gång. Anslaget på 1 mnkr för 2017 
avsåg 12 byggrätter. Priset på byggrätterna är 150 tkr per styck. 
 
Utbyggnaden av Tegelverket bedöms kosta ca 3,5 mnkr. Då inkluderas gator, p-
plats, belysning mm. Arbetet avslutas när byggnaderna uppförts. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Utbyggnaden finansieras genom försäljning av byggrätter. 

Miljö 
Konsekvenserna utreddes i detaljplanearbetet 

Barnkonventionen 
Lekplats anläggs inom området. GC-väg finns i anslutning till området 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten, Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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  2017-08-29 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Slutredovisning av investeringar 2016 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen har under 2016 genomfört en rad investeringar, beslutade av 
Kommunfullmäktige. Investeringar där anslaget överstiger 300 tkr redovisas här. 
 
Beläggning och broarbete (tkr) 
 
Anslag 2016   1000  
Överfört från 2015    240 
Förbrukat     787 
Överskott     453 
 
Åtgärder har genomförts i Centrum, på Bruksvägen och på Östra Jonsängsvägen. 
 
Beläggning Västergård 
 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     759 
Överskott     241 
 
Gatorna inom Västergård, etapp 5, har fått en toppbeläggning. Området har 
överlämnats till en vägförening för fortsatt drift och underhåll. 
 
Sprinkler LSS 
 
Anslag 2016    500 
Överfört från 2015   346 
Förbrukat     490 
Överskott    356 
 
Sprinklersystem har installerats på LSS-boende på Frejvägen i Munkedal. 
 
Byte av armaturer gatubelysning 
 
Anslag 2016     300 
Överfört från 2015    200 
Förbrukat     331 
Överskott     169 
 
Belysningen på Torget har bytts ut, kvicksilverlampor har ersatts samt 
lågenergilampor ersatt lampor med högre energiförbrukning.  
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Tillbyggnad Önnebacka förskola 
 
Anslag 2016   15000 
Överfört från 2015   -7298 
Förbrukat     6759 
Överskott       943 
 
Förskolan byggdes till med tre avdelningar och har nu 7 avdelningar 
 
Bruksvägen vägförbättring 
 
Anslag 2016   1000 
Förbrukat     939 
Överskott       61 
 
Vägen byggdes om i anslutning till Möevägen och Hedevägen. Säkra 
övergångsställen och gc-bana har anlagts. 
 
Energiåtgärder 
 
Anslag 2016     500 
Överfört från 2015    798 
Förbrukat   1056 
Överskott     242 
 
Nytt ventilationsaggregat till nya gymnastiken på Kungsmarksskolan. Närvarostyrd 
belysning i korridorer, trapphus och klassrum i Bruksskolan, Centrumskolan och 
Munkedalsskolan.  
 
Möevägen GC och vägförbättring 
 
Anslag   1500 
Överfört från 2015    182 
Förbrukat   1866 
Underskott     184 
 
Gc-bana anlades från Bruksvägen till Möeområdet och vägen justerades, räcken 
åtgärdades mm, allt för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Utbyggnad tomter Hällevadsholm 
 
Anslag      0 
Förbrukat   393 
Underskott   393 
 
Tre tomter har tagits fram, varav en har sålts. Tomterna finansieras genom 
försäljningen. Munkedal Vatten har anlagt VA. 
 
Servicekontor 
 
Anslag      0 
Överfört från 2015  477 
Förbrukat   666 
Underskott   189 
 
Servicekontor, ett medborgarcentrum, har samlokaliserats med bibliotek och växel i 
kommunhuset för att kunna erbjuda medborgare och besökare bättre service. 

248



 

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Samtliga investeringar föranleder kapitalkostnader. Vissa investeringar har lett till 
lägre driftskostnader. 

Folkhälsa 
Vissa investeringar ger bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-09-05 Dnr KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Förvaltningsekonom 
Gunilla Martinsson 
Kostchef 

Äskande ur fullmäktiges förfogandepost för 
Utvecklingscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram med 0,250 mnkr. 
Finansiering sker ut kommunfullmäktiges förfogandepost.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen erhöll ett ökat anslag med 5,4 mnkr inför budget 2017 avseende 
driftskostnader för Munkedals Utvecklingscentrum (tidigare Dingle 
Naturbruksgymnasium). I kommunfullmäktiges anslag ”till förfogande” öronmärktes 
0,6 mnkr för ev avvikelser mot budget för Utvecklingscentrum. Då budgeten 
beslutades var det fortfarande osäkert hur driftkostnaderna skulle utvecklas.  

Årets uppföljning av kostnaderna visar att det inom kostverksamheten tillkommit 
merkostnader som tidigare inte varit kända. Dessa avser ökat personalbehov på 
grund av utökning av övriga verksamheter.  

Kommunstyrelsen äskar nu från Kommunfullmäktiges förfogandepost på ett ökat 
kommunbidrag med 0,250 mnkr. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
Mats Tillander   Håkan Sundberg  
Samhällsbyggnad   Kommunchef 
 
     
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
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  2017-09-18 Dnr: KS 2014-377
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Minskning av antal lekmannarevisorer i Västvatten AB 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till bolagsordning för 
Västvatten AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslagna ändringar ska gälla från 1 januari 2018 
eller den senare dag då föreslagen bolagsordning beslutats av bolagsstämman. 
 
Sammanfattning 
 
Det kommungemensamma bolaget Västvatten AB har utökats med fler ägare det 
senaste året. Utökningarna har medfört fler lekmannarevisorer (två från varje 
ägarkommun). Samverkande kommunalråd har tagit initiativ till en översyn av 
antalet revisorer i syfte att effektivisera verksamheten och att hålla nere 
kostnaderna. Antalet revisorer styrs av bolagsordningen.   
 
Förslag till ändring i bolagsordning för Västvatten AB har kommunicerats med 
bolaget, samtliga ägarkommuner samt revisorerna. De har beretts tillfälle att 
inkomma med synpunkter. 
 
Förslaget gäller en ändring av § 10 i bolagsordningen. Ny lydelse föreslås bli: 
    
§ 10 Lekmannarevisorer  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Något sänkt kostnad för bolaget 

Inga ytterligare konsekvenser 
  
    

 
Beslutet expedieras till: Västvatten AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  Bilaga 
  
Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2017-01-19 Sida 1 av 5 
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2016-09-14 
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2016-06-08 
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2016-06-22 
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2016-06-16 

 

VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB 

 
 
§ 1 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 tillämplig 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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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal 
kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla 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 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och högst tre suppleanter 
 
Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och 
suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att 
val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer 
efter 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 inte 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. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfull-
mäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner utse vardera 
en lekmannarevisor med minst en suppleant var. i Uddevalla kommun utse två 
revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 
 
§ 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: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- 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 lekmanna- 
 revisorerna med suppleanter 

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

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

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 
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§ 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/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till 
aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 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. 
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§ 16 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun 
och Uddevalla 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. 
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 kommunfullmäktige 
 
 
 
Förslag till delegation av tillsyn enligt Lag (2017:435) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils kommun 
 
Sammanfattning 
1 juli 2017 träder den nya lagen om e-cigaretter i kraft. Ansvaret för den omedelbara 
tillsynen av e-cigaretter ligger på kommunen. Miljöenheten föreslår att ansvaret för 
tillsynen ska ligga på miljönämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
1 juli 2017 trädde den nya lagen om e-cigaretter i kraft (Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare). I denna lag avses elektronisk cigarett vilket är en 
produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller 
beståndsdel av den produkten, inbegripet en patron, en tank och anordningen utan 
patron eller tank, samt påfyllningsbehållare, som innehåller vätska med nikotin vilket 
kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. 
 
Om man vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska man göra en anmälan 
om registrering till behörig kontrollmyndighet, vilket i detta fall är kommunen samt 
skicka in ett egenkontrollprogram. 
 
Förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

1. Hemställa till kommunfullmäktige i Sotenäs, Lysekil och Munkedal kommuner 
att delegera tillsyn enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare” till Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 

Beslutspunkt 2 har fattats med stöd av 46§ Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 

Skäl till det föreslagna beslutet 
Ansvaret för den omedelbara tillsynen av e-cigarettförsäljningen ligger på kommunen. 
Ansvaret för övrig försäljningstillsyn det vill säga tobak och läkemedel ligger idag hos 
miljönämnden. Miljöenheten anser att miljönämnden är den kommunala myndigheten 
som är bäst lämpad att ansvara för tillsynen enligt ”Lag (2017:425) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare”. Därför föreslår miljöenheten att 
kommunfullmäktige i respektive kommun delegerar ansvaret för tillsynen till 
miljönämnden.  
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Sofie Jansson 
miljöhandläggare 
sofie.jansson@sotenas.se 
0523 - 66 40 45 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 KOMMUNFULLMÄKTIGES 
VALBERDENING 

2017-09-06 

§ 4   Dnr: KS 2014-521 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Sammanfattning

Jan Hellsten (M) har inkommit med avsägelse från uppdrag som kommunrevisor. 
Kommunfullmäktige har efter honom att välja ledamot i revisionen samt ersättare i 
revisionen Vadholmen 2:81 m fl AB. 

Birgitta Karlsson (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag i krisledningsnämn-
den och i styrelsen för Rambo AB. Kommunfullmäktige har efter henne att välja er-
sättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för Rambo AB 

Alf Sifversson (M) har avlidit. Kommunfullmäktige har efter honom att välja ersättare 
i kommunstyrelsen, vice ordförande i revisionsberedningen, ledamot i Munkedals 
skogsvårdsförening, god man enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor 
om jord- och skogsbruk samt god man enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap 
i frågor om tätortsförhållande. 

Yrkande 

Per-Arne Brink (S):  

Kommunfullmäktige beslutar att befria Birgitta Karlsson (C) från sina uppdrag som 
ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för Rambo AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Lars-Göran Sunesson (C) som ny 
ersättare i krisledningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Magnus Karlsson (C) som ny er-
sättare i styrelsen för Rambo AB. 

Protokollsanteckning 

Inga namnförslag har inkommit från M till valberedningens sammanträde. 
    
Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan Hellsten (M) från sina uppdrag som revi-
sor i Munkedals kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja ny ledamot i revisionen. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja ny ersättare i revisionen för Vad-
holmen 2:81 m fl. AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att befria Birgitta Karlsson (C) från sina uppdrag som 
ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för Rambo AB. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Lars-Göran Sunesson (C) som ny 
ersättare i krisledningsnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja Magnus Karlsson (C) som ny er-
sättare i styrelsen för Rambo AB. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 KOMMUNFULLMÄKTIGES 
VALBERDENING 

2017-09-06 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny ersättare i kom-
munstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny vice ordförande i 
revisionsberedningen. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny ledamot i Munke-
dals skogsvårdsförening. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny god man enligt fas-
tighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk. 

Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja ny god man enligt fas-
tighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om tätortsförhållande. 

Expediering 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret
Akten
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  2017-08-24 Dnr: KS 2014-521
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Jan Hellsten (M) från sina uppdrag som 
revisor i Munkedals kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja xx som ny ledamot i revisionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter honom välja xx som ny ersättare i revisionen 
för Vadholmen 2:81 m fl AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att befria Birgitta Karlsson (C) från sina uppdrag som 
ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för Rambo AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja xx som ny ersättare i 
krisledningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter henne välja xx som ny ersättare i styrelsen för 
Rambo AB. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja xx som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja xx som ny vice 
ordförande i revisionsberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja xx som ny ledamot i 
Munkedals skogsvårdsförening. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja xx som god man enligt 
fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om jord- och skogsbruk. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att efter Alf Sifversson (M) välja xx som god man enligt 
fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor om tätortsförhållande. 
 

Sammanfattning 
 
Jan Hellsten (M) har inkommit med avsägelse från uppdrag som kommunrevisor. 
Kommunfullmäktige har efter honom att välja ledamot i revisionen samt ersättare i 
revisionen Vadholmen 2:81 m fl AB. 
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Birgitta Karlsson (C) har inkommit med avsägelse från uppdrag i 
krisledningsnämnden och i styrelsen för Rambo AB. Kommunfullmäktige har efter 
henne att välja ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i styrelsen för Rambo 
AB 
 
Alf Sifversson (M) har avlidit. Kommunfullmäktige har efter honom att välja ersättare 
i kommunstyrelsen, vice ordförande i revisionsberedningen, ledamot i Munkedals 
skogsvårdsförening, god man enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap i frågor 
om jord- och skogsbruk samt god man enligt fastighetsbildningslagen – Sakkunskap 
i frågor om tätortsförhållande. 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 

Peter Berborn Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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