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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-09 

KOMMUNSTYRELSEN

§ 42 Dnr KS 2014-215 

Medborgarförslag om att utveckla Gårviks badplats 

Lena Hagström framför i ett medborgarförslag synpunkter på hur Gårviks 
badplats bör utvecklas i framtiden. Gårviks badplats är en av kommunens 
välbesökta badplatser. I pågående detaljplanearbete satsar kommunen 
ytterligare på badplatsen och inte minst tillgängligheten till badplatsen. 
Gula Villan har via nyttjanderättsavtal upplåtits till en intresseförening vars syfte 
är att rusta upp Gula villan och nyttja den för Gårviks bästa. 

VA-utbyggnaden kommer att ske i samband med att detaljplanerna för området 
antas. Pumpstationen vid hamnplan kommer att sambyggas med en lättillgänglig 
toalett och nuvarande toalettbyggnad rivas. Badet ses ständigt över och bryggor, 
lekredskap och ramper hålls i ordning och förnyas vid behov. Åtgärder kommer 
att vidtas för att förbättra tillgängligheten ytterligare. GC-vägen mellan 
Munkedal och Gårvik är inte högaktuell. Diskussioner har förts med Trafikverket 
om en gemensam satsning men någon överenskommelse om ett gemensamt 
projekt har inte kunnat nås. 

Beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 45 
Sektorchefens samhällsbyggnad tjänsteskrivelse 2016-01-19 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, med vad som ovan anförts, avslå 
medborgarförslaget.

Yrkande 

Karl-Anders Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Karl-Anders 
Anderssons (C) yrkande om att bordlägga ärendet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Karl-Anders Anderssons (C) yrkande 
om att bordlägga ärendet. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Expedieras till
Lena Hagström 
Akten
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2016-01-19  Dnr: KS 2014-215 
   

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Medborgarförslag om att utveckla Gårviks badplats 
Lena Hagström framför i ett medborgarförslag synpunkter på hur Gårviks badplats 
bör utvecklas i framtiden. 
 
Gårviks badplats är en av kommunens välbesökta badplatser. I pågående 
detaljplanearbete satsar kommunen ytterligare på badplatsen och inte minst 
tillgängligheten till badplatsen. 
 
Gula Villan har via nyttjanderättsavtal upplåtits till en intresseförening vars syfte är 
att rusta upp Gula villan och nyttja den för Gårviks bästa. 
 
VA-utbyggnaden kommer att ske i samband med att detaljplanerna för området 
antas. Pumpstationen vid hamnplan kommer att sambyggas med en lättillgänglig 
toalett och nuvarande toalettbyggnad rivas. 
 
Badet ses ständigt över och bryggor, lekredskap och ramper hålls i ordning och 
förnyas vid behov. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten 
ytterligare. 
 
GC-vägen mellan Munkedal och Gårvik är inte högaktuell. Diskussioner har förts 
med Trafikverket om en gemensam satsning men någon överenskommelse om ett 
gemensamt projekt har inte kunnat nås. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Satsningarna kommer att kräva anslag 

2. Miljö 
Miljön i Gårvik förbättras genom va-utbyggnaden och genom satsningarna på 
badplatsen 

3. Folkhälsa 
Bättre tillgänglighet påverkar folkhälsan positivt  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att, med vad som ovan anförts, att avslå 
medborgarförslaget. 
       
     

Beslutet expedieras till:  
Lena Hagström 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 Kommunfullmäktige 2016-03-09 Dnr: KS 2015-360
   
  TJÄNSTESKRIVELSE 

  
 

Införande av ledningssystem för det miljöstrategiska 
arbetet samt antagande av miljöpolicy för Sotenäs, 
Lysekil och Munkedals kommuner 

Sammanfattning 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän har tagit fram ett förslag till miljöpolicy för de tre 
samverkande kommunerna samt ett miljöledningssystem för att bl. a. bättre kunna 
följa upp och rapportera åtgärder och effekter. 
Miljöproblemens karaktär och synen på sättet att bedriva miljöarbete har genomgått 
stora förändringar. Miljöfrågorna har ökat i komplexitet och berör numer de flesta 
samhällssektorer. 

Ledningssystem 
Det fortsatta miljömåls- och miljöstrategiska arbetet inom Sotenäs, Lysekil samt 
Munkedals kommuner bör ske utifrån ett ledningssystem. Ett beslut om att inrätta 
ett sådant system bör tas i de tre samverkande kommunerna.  
Med ett upprättat och implementerat ledningssystem kan organisationen på ett 
strukturerat och rationellt sätt bedriva ett miljöarbete som leder till att 
organisationen ständigt förbättrar sin miljöprestanda. Ett upprättat ledningssystem 
omfattar kommunernas uppstyrning av miljömålsarbete m.a.p upprättande av 
riktlinjer och rutiner i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommun. Till grund ligger 
gällande lagstiftning, nationellt, regionalt samt lokalt miljömålsarbete för ett 
åtagande om ständig förbättring. 
Ledningssystem hjälper organisationen att strukturera och logiskt ordna miljöarbetet 
på ett sätt som underlättar framförhållning och effektivisering av arbetet. Ytterligare 
en aspekt är allmänhetens ökade vilja att bli informerad om organisationens 
miljöarbete och prestanda. Interna och externa intressenters (folkvalda 
representanter, personal samt kommuninvånares) förväntningar. 
 
Införandet av ett ledningssystem är en utveckling av miljöarbetet och avses att 
implementeras utifrån den tidigare antagna strategiplanen för miljömålsarbetet, 
inklusive de övergripande visionerna. Samtidigt pågår arbetet med uppföljning och 
revidering av de lokala miljömålen och aktiviteter för dessa. Det fortsatta arbetet ska 
sedan ske utifrån ledningssystemet. 

Miljöpolicy 
Ett förslag till en gemensam miljöpolicy för de tre kommunerna föreligger. 

En miljöpolicy är ett strategiskt viktigt och övergripande dokument som styr 
ledningsarbetet och påvisar organisationens intention, vilja och åtaganden.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Införandet av ledningssystem sker inom bef anslag. Kostnader för åtgärder och 
satsningar sker inom ram eller med särskilt anslagna medel. 

Miljö 
Ett konsekvent och målinriktat miljöarbete leder till tydliga förbättringar i miljön eller 
till lägre grad av miljöpåverkan. 
 

Förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att 

- införa ett ledningssystem för det miljöstrategiska arbetet. 
- anta upprättad miljöpolicy för Munkedals kommun. 

 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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| Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Sida 1 

Sotenäs kommun 
Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 
 

Övergripande 
miljömål 

Förtydligande Detaljerat miljömål  

1 Hållbar  
livsstil 

Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam 
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som 
viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. 
 
http://www.hsr.se/sites/default/files/gf_broschyr_2014_ih.pdf
  
Länk till information ” Grön Flagg” 

1.1 Samtliga kommunala verksamheter som använder 
kemikalier och produkter som kan skada miljö och hälsa ska 
minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-
01.        

  1.2 Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut     
50 % av sitt matavfall i de kommunala verksamheterna. 

  1.3 25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt 
"Grön flagg". Stiftelsen "HÅLL SVERIGE RENT" har tagit 
fram ett färdigt koncept anpassat för skolor/förskolor. 
Slutdatum 2020-01-01 

2 Biologisk  
mångfald 

Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om 
kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla 
naturmiljöer vid planering och exploatering. 

2.1 10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av 
ängsmark. Ändra gräsmattor till ängsmark. Ängsmarken 
slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 

3 God  
vatten- 
status 

Vi ska ha god kunskap om kommunens marina miljö, verka 
för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och 
dricksvattenförsörjning. 

3.1 Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 
ha minskat med 10 %. 

4 Hållbar  
energi- 
konsumtion

Vi ska minska energiförbrukningen, verka för att andelen 
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter 
och kommunikation. 

4.1 Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas 
med 20 % från 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01
(2009 – 189 kWh per m2)  

4.2 Energianvändningen från kommunens egna transporter skall 
minskas med 5 % utifrån 2009 års siffror. Slutredovisning 
2020-01-01 

4.3 100 % av den energi (el+bränslen) som kommunerna 
konsumerar ska komma från förnyelsebara källor. 
Slutredovisning 2020-01-01 

Utgåva: 1    Utfärdandedatum. 2015‐12‐04   Utfärdare: Miljöstrateg/Miljösamordnare:  Antagen av:  Datum: 
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 2016-03-14 Dnr: KS 2016-117 
   

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
 
Handläggare: 
Margaretha Andersson, ekonom  
 
 
Bidrag till enskild förskola, enskild pedagogisk omsorg, 
enskilda fritidshem och fristående skolor för år 2016 

Den 1 juli 2009 började nya regler i skollagen gälla för beräkningen av bidrag till 
fristående skolor, enskilda förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Dessa 
tillämpades första gången inför kalenderåret 2010. Bestämmelserna om kommuners 
bidrag till pedagogisk omsorg tillämpades första gången på bidrag för kalenderåret 
2011. Grundregeln är att bidrag ska betalas ut på lika villkor. Bidraget ska beräknas 
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den 
egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunen kan fortfarande ha möjlighet 
att göra riktade satsningar inom den egna verksamheten. Huvudsaken är att alla 
barn i kommunen får samma möjligheter att ta del av medlen, oavsett om barnet 
går i en kommunal eller fristående verksamhet. 

Grundbeloppet för fristående skolor, samt enskilda förskolor, pedagogisk omsorg 
fritidshem och förskoleklasser ska avse ersättning för: 

• Undervisning eller omsorg och pedagogisk verksamhet  
• Läromedel, pedagogiskt material och utrustning  
• Måltider 
• Lokalkostnader (kommunens genomsnittskostnad) 
• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och 

förskoleklass) 
• Administration (en schablon på 3%, för pedagogisk omsorg är det dock 1%)  
• Moms (en schablon på 6 %) 

 
Det tas inte någon hänsyn till hur gamla barnen är eller deras vistelsetid på förskolan, 
bidraget betalas ut per barn som är inskrivet. Lokalkostnaderna baseras på 
kommunens genomsnittskostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet eller 
skolform. En kommun som under löpande budgetår minskar ersättningen till 
verksamheter i sin egen regi får även minska bidragen till enskild verksamhet i 
motsvarande mån, genom att återstående utbetalningar under budgetåret minskas.  

Fristående huvudmän kan överklaga kommunens bidragsbeslut hos allmän 
förvaltningsdomstol. Kommunen är bara skyldig att lämna bidrag för den verksamhet 
som kommunen själv bedriver t ex om inte kommunen erbjuder nattdagis har den 
ingen skyldighet att ge bidrag för sådan fristående verksamhet.  

Ersättning per barn och elev för år 2016 är beräknat enligt nedan: 
Förskola  102 685 kr 
Pedagogisk omsorg          95 079 kr 
Fritidshem    28 715 kr 
Förskoleklass   58 756 kr 
Åk 1-6    74 956 kr 
Åk 7-9    81 815 kr 
För ersättning till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är hänsyn tagen till att anordnaren för den 
enskilt bedrivna verksamheten tar in barnomsorgsavgifterna. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
1. Ekonomi 
Grundregeln är att bidrag till fristående verksamheter ska betalas ut på lika villkor. 
Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
 
2. Miljö 
Ingen påverkan 
 
3. Folkhälsa 
Ingen påverkan 
 
4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ingen samverkan, ärendet berör ej förhållandet arbetsgivare och arbetstagare.  
 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgspengen för förskolan för år 2016 utgår  
 med 102 685 kr/barn, för pedagogisk omsorg med 95 079 kr/barn och för fritidshem 

med 28 715 kr/barn. Skolpengen utgår med 58 756 kr/elev för förskoleklass, för 
årskurs 1-6 med 74 956 kr/elev och för årskurs 7-9 med  

 81 815 kr/elev. 
     
 
Ann-Catrin Göthlin  Håkan Sundberg 
Sektorchef, Barn & utbildning Kommunchef 

Snittkostn
Antal barn i kommunen 466

Förskola 1-5   Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk verksamhet 73 449

Pedagogiskt mtrl och utrustning 1 136
Måltider 9 220

Lokaler: hyra drift, städ och 
vaktmästeri mm

16 328

Fortbildning 174
Barnomsorgsavgifter -9 554
Andel av ledning 3 299
Administrationstillägg 3% 2 822
Momstillägg 6% 5 812

Summa till enskilda förskolor 102 685

Budget 2016 - Förskola 1-5

Snittkostn
Antal elever i kommunen 116

Förskoleklass Bidrag 
per elev

Undervisning 32 819

Läromedel och utrustning 2 090
Måltider 5 110

Lokaler: hyra drift, städ och 
vaktmästeri mm

10 341

Fortbildning 291
Andel av ledning 3 164
Administrationstillägg 3% 1 614
Momstillägg 6% 3 326

Summa till fristående 
förskoleklasser

58 756

Budget 2016- Förskoleklass

Snittkostn
Antal barn i kommunen 26

Pedagogisk omsorg Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk verksamhet 82 879

Pedagogiskt matrl, utrustning, måltider 
och lokalkostnad

12 192

Barnomsorgsavgifter -10 769
Andel av ledning 4 507
Administrationstillägg 1% 888
Momstillägg 6% 5 382

Summa till enskild pedagogisk 
omsorg

95 079

Budget 2016 - Pedagogisk omsorg

Snittkost
Antal elever i kommunen år 1-9 10
Antal elever i kommunen år 1-6 6
Antal elever i kommunen år 7-9 3
Grundskola 1-9 Bidrag Bidrag 

per elev 
år 1-6

per elev
år 7-9

Undervisning 42 523 46

Pedagogiskt mtrl och  utrustning, samt 
skolbibliotek

2 140 2

Måltider 4 811 5
Elevvård 3 164 3
Lokaler: hyra drift, städ och vaktmästeri 
mm

13 053 13

Fortbildning 291
Andel av ledning 2 672 2
Syo (endast år 7-9) 0 1
Administrationstillägg 3% 2 060 2
Momstillägg 6% 4 243 4

Summa till fristående skolor 74 956 81

Budget 2016 - Grundskola 1-9

Snittkostn
Antal barn i kommunen 510,0

Fritidshem  Bidrag 
per barn

Omsorg och pedagogisk verksamhet 20 905

Pedagogiskt matrl och utrustning 261
Måltider 3 138
Lokaler: hyra, drift, städ, vaktmästeri 
mm

5 618

Fortbildning 79
Barnomsorgsavgifter -5 098
Andelen av ledning 1 398
Administrationstillägg 3% 789
Momstillägg 6% 1 625

Summa till enskilda fritidshem 28 715

Budget 2016 - Fritidshem
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Ersättningsnivåer till enskilda verksamheter i jämförbara kommuner 2016

Kommun Pedagogisk omsorg Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola 1‐6 Grundskola 7‐9

Skola
Nora 130 082 41 381 73 955 83 740* 89 009 *   Ersättning gäller åk 1‐3 för åk 4‐6 är ersättningen  81 482 kr
Härjedalen 106 123 114 285 45 494 95 304 87 622 87 622
Säter se nedan… … … 37 719 100 224 100 224
Filipstad
Torsås
Fagersta Ej klart för året
Strömstad

Förskole‐ /fritidsverksamhet
Nordanstig
Tibro Inget framtaget, har ej enskild vht 
Hjo 101 717 30 334 74 945 89 010 97 522 Ej uppgett ersättning för pedagogisk omsorg 
Kinda 
Örkelljunga
Säter 66 948 114 315 31 789 se ovan… … …
Surahammar 110 021 41 745 45 714 67 113* 93 829 Ej uppgett ersättning för pedagogisk omsorg. 

* Ersättning gäller åk 1‐3 för åk 4‐6 är ersättningen 75 547 kr

Samarbetskommuners ersättningsnivå 2016
Lysekil 88 006 114 010 39 276 64 112 82 060 91 040
Sotenäs Ej klart för året

Munkedals kommun 95 079 102 685 28 715 58 756 74 956 81 815
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  2016-03-09 Dnr: KS 2016-102
   
   
 Kommunstyrelsen 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Yttrande över förslag till bildande av naturreservat - 
Harkerudssjön 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till beslut med föreskrifter och avgränsning 
samt förslag till skötselplan för naturreservatet Harkerudssjöns gammelskog. Syftet 
med reservatsbildningen är bla att bevara ett stort sammanhängande 
naturskogsartat skogsområde med sumpskogar och äldre spontansådda barrskogar 
och lövinslag samt ge allmänheten möjlighet att uppleva biologiskt rika skogsmiljöer. 
 
Området omfattas 159,3 varav 8,8 ha vatten. 
 
Större delen av området ägs av Munkedals Skog AB, som deltagit i processen att 
bilda naturreservat. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ingen kommunal påverkan 

Miljö 
Ett värdefullt område bevaras. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker länsstyrelsens förslag att bilda ett naturreservat vid 
Harkerudssjön 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-03-14 Dnr: KS 2016-101 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Remiss – Åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna 
Trafikverket har översänt en remiss som omfattar ett förslag till systematisk 
anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. I korthet 
innebär förslaget att där mittseparering kan genomföras kan hastigheten normalt 
sättas till 100 km/h med bra trafiksäkerhet och kortare restider. Om det inte 
genomförs mittseparering sänks hastigheten till 80 km/h. 

Vägar inom Munkedals kommun berörs inte i förslaget. Det finns inga vägar där 
hastighetsgränsen är satt till 90 km/h där mittseparering skulle kunna vara aktuellt 
att genomföra. Det finns inte heller några åtgärder i nationell eller länsplan utöver 
satsningen på väg 928 som är aktuella att genomföra. 

Många av vägarna ut i Munkedal är i dåligt skick ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt 
som framkomlighet. Behovet av insatser är stort.  

Yttrande över remissen samordnas av Fyrbodals Kommunalförbund. 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsen påtalar behovet av åtgärder på det lokala vägnätet som 
förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten.  

 
   
     

 
Beslutet expedieras till: 
Fyrbodals kommunalförbund 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2016-03-17 Dnr: KS 2015-188
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Årsredovisning 2015 för Munkedals kommun 
Ekonomienheten har upprättat bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 
2015. Årsredovisningen omfattar en förvaltningsberättelse, redovisning från 
kommunens verksamheter och redovisning från kommunkoncernens bolag. 
 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 3,3 mnkr. I årets kommunkoncern ingår 
koncernföretagen Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB och Dingle 
industrilokaler AB samt uppdragsföretagen Rambo AB och Kooperativa 
Hyresrättsföreningen Sörbygården och Dinglegården. 
 
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 0,2 mnkr för år 2015. Trots det 
visar nämnderna ett underskott på -17,4 mnkr mot budget. Kommunens 
budgeterade resultat var 1,4 mnkr. Flera intäkter av engångskaraktär belastar 
2015, bla återbetalning av premier från AFA.   
 
Kommunens verksamheters nettokostnad inklusive avskrivningar uppgår till 99,4 % 
av summan skatter och generella statsbidrag (99,7 % 2014). Kommunen 
investerade för 41,4 mnkr 2015 (23,5 mnkr 2014). Största investeringen under 
året var om- och tillbyggnad av två stycken kommunala förskolor. Den höga 
investeringsnivån i kombination med lågt resultat har inneburit att låneskulden ökat 
med 12 mnkr. Kommunkoncernen investerade sammanlagt för 64,2 mnkr (61,0 
mnkr 2014). 
 
Gällande verksamhetsmål uppfyller Munkedals kommun två inriktningsmål helt eller 
till stor grad, fem stycken är delvis uppfyllda och ett är ej uppfyllt. När det gäller de 
finansiella inriktningsmålen så är det endast ett som är uppfyllt, övriga tre är ej 
uppfyllda. 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Prognoserna under året har pekat på ett negativt resultat. Då kommunens resultat 
är positivt innebär det att någon plan inte behöver upprättas för att återställa 
negativt resultatet. Däremot är det mycket oroväckande att nämnderna visar på ett 
stort underskott.  
 

2. Miljö 
Ingen påverkan 

3. Folkhälsa 
Ingen påverkan 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Information om bokslutet har skett på samverkansmöte den 22 februari. 
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Förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige fastställer 2015 års bokslut med redovisad resultaträkning, 

kassaflödesanalys och balansräkning för Munkedals kommun samt Munkedals 
kommunkoncern. 

 Kommunfullmäktige beslutar att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 
kommunstyrelsen med -0,423 mnkr och byggnadsnämnden 0,900 mnkr.  

 Kommunfullmäktige godkänner Lönenämndens verksamhetsberättelse. 
 

 
 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Sektorchefer 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 
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Framåt
Vi har fortfarande stora utmaningar framför oss. Vi 
vill att alla elever ska få sina förstahandsval till gym-
nasiet. Vi behöver bygga mer bostäder för att öka 
inflyttningen.

Ett stort förtroende har vi fått av tillväxtverket med 
satsningen en attraktiv kommun.

Vi strävar efter är ett gott bemötande och god ser-
vice till våra kommuninvånare.

Tack till alla fantastiska medarbetare för ert arbete 
under 2015

Åsa Karlsson

Kommunstyrelsens ordförande

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 
har lett kommunen under 2015.

Årets resultat landar på ett litet plus men vi har fort-
farande obalanser som vi måste komma till rätta 
med. Framförallt inom IFO som har ytterligare ök-
ning av antalet barnplaceringar (fler än 2014) men 
även inom Vård och Omsorg med en stor ökning av 
antalet hemtjänsttimmar.

Stort fokus har legat på åtgärder ex 13 punktspro-
grammet från 2014. Då detta inte gett förväntat re-
sultat under 2014 så bildade vi en parlamentarisk 
grupp. Denna grupp har jobbat fram 8 åtgärdsför-
slag. Förslagen antogs under våren 2015. Dessa två 
uppdrag följer vi noggrant. Det arbetet är långsiktigt 
och beräknas pågå även under 2016-2017. 

Vi har däremot glädjen att se att skolans arbete 
med matematiksatsningen (PISA) ger resultat. Våra 
elevers meritvärden stiger. Kommunen har under 
året tagit emot ett stort antal ensamkommande barn 
och gjort ett väldigt bra arbete med att integrera 
dem. 

Det stora antalet ensamkommande barn har na-
turligtvis påverkat hela organisationen som arbetat 
med att få en helhetslösning för integration.

Det som har varit extra roligt är se hur den ideella 
föreningssektorn ställt upp i integrationsarbetet. Vill 
rikta ett stort tack till er alla engagerade.

Äldreomsorgssidan fortsätter att visa att det långva-
riga arbetet med bemötande ger resultat, våra bru-
kare ger oss toppbetyg under 2015 med. 

Organisationsmässigt så har det varit några chefsby-
ten som gett möjligheter för den nye kommunchefen 
att få en tjänstemannaorganisation som möter den 
politiska organisationen, stort fokus ligger på att få 
ekonomin i balans. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Kommunchefen har ordet

Årsredovisningen för 2015 är klar. Redovis-
ningen är en historisk beskrivning av föregå-
ende år men också viktig för att kunna blicka 
framåt för att kunna hantera kommande års 
utmaningar. För utmaningar finns det, vilket 
gör att uppdraget som kommunchef blir ex-
tra stimulerande. 

Innan jag tillträdde i mitt nuvarande uppdrag har jag 
betraktat Munkedal kommun som en utvecklings-
kommun med fantastiska förutsättningar för tillväxt. 
Framförallt det geografiska läget med en väl utbyggd 
infrastruktur. Bra väg- och järnvägsförbindelse, när-
het till Trestadsområdet men även Göteborgsregio-
nen. Det finns industrimark till ett attraktivt pris och 
bostadsbyggandet är i en spännande utvecklingsfas. 
Vi kan även utnyttja tillväxten som sker i Uddevalla 
genom att erbjuda ett boende i Munkedals kommun 
till rimliga priser.

Efter sex månader som kommunchef har inte bilden 
förändrats snarare förstärkts. Under andra halvåret 
2015 fick vi dessutom ett positivt besked från Till-
växtverket och Västra Götalandsregionen. Av 83 
kommuner i Sverige som ansökte om utvecklings-
medel blev Munkedal utvald som pilotkommun. 
Under en treårs period ska vi utveckla Munkedals 
kommuns attraktionskraft. Om vi gör rätt insatser 
med det ekonomiska stödet vi fått från framför allt 
Tillväxtverket kommer vi att kunna växla upp våra 
egna insatser på ett effektivt sätt. 

Några axplock från året
Året som gått har präglats av den stora flykting-
strömmen till Europa och Sverige. Det har även 
påverkat Munkedal och inneburit att förvaltningen 
på mycket kort tid ställt om verksamhet (personal, 
lokal mm) och anpassat den till det snabbt ökade 
behovet. Vad som är glädjande är att förvaltningen 
på ett mycket imponerande sätt klarat utmaningen. 
Tack vare ett fantastiskt arbete av våra medarbetare 
inom skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen, sam-
hällsbyggnad, integration m.fl. Men även med insat-
ser från den ideella föreningsverksamheten. Det är 
tillsammans vi klarar stora utmaningar.

Arbetet med att utreda framtidens boende för äldre i 
kommunen har fortsatt, där förslaget nu är att mins-
ka antalet äldreboenden från fem till tre, och samti-
digt förändra själva boendestrukturen. Detta innebär 
mer hållbara, ändamålsenliga och driftsekonomiska 
äldreboenden. 

Resultat
När det gäller 2015 års resultat kan konstateras att 
året inleddes med en ekonomisk obalans och avslu-
tas med ett positivt resultat. Allting gott slutet gott. 
Men så enkelt är inte tillvaron, utmaningarna finns 
kvar och behöver utmanas. Det positiva ekonomiska 
resultatet handlar i stor utsträckning om en gynn-
sam utveckling inom de finansiella posterna. Stora 
delar av verksamheten framför allt äldreomsorgen 

och Individ och familjeomsorgen brottas med stora 
obalanser. Obalanser som inte uppstått under 2015 
utan långt innan. 

Sektor Vård och Omsorgs resultat för 2015 landar på 
-9,4 mnkr. Mycket höga volymökningar inom hem-
tjänst och hemsjukvård är huvudsakliga orsaken till 
avvikelsen.  Resultatet för sektor Stöd hamnar på ett 
underskott på -16,2 mnkr. Merparten är högre kost-
nader än budgeterat för köpta institutionsplatser för 
barn och unga samt köpta institutionsplatser vuxen-
missbruk. Men även högre kostnader inom boende( 
LSS) samt övriga insatser i enlighet med LSS.

Kommunens nettokostnader ökar med 4,8 %. Net-
tokostnader med jämförbara kommuner ligger be-
tydligt högre inom vård och omsorg samt Individ och 
familjeomsorgen. Här har vi en utmaning.

Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamheter 
är relativt god. Av 23 uppställda resultatmål nås 22 
delvis och 1 mål uppnås helt, vilket är glädjande.

Utmaningar framåt
Från och med nu och framåt kommer fokus att läg-
gas på att få ekonomi och verksamhet i balans. Det 
kommer sannolikt att innebära förslag till strukturel-
la åtgärder såsom ändrat arbetssätt, utbudsstruktur 
och förändrade service och kvalitetsnivåer. Ambitio-
nen är att komma en bit på väg under 2016. Arbetet 
har startat med en heldag för samtliga chefer i Mun-
kedals kommun den 19 februari. Syftet med dagen 
var att identifiera effektiviseringar och åtgärder som 
leder till en ekonomi och verksamhet i balans. Det är 
viktigt att förstå att det är tillsammans vi kan vända 
riktningen. Det handlar om att ta ansvar, se helhe-
ten, samarbeta över gränserna, visa initiativ och lo-
jalitet inför utmaningen.

Håkan Sundberg

Kommunchef
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Kommunens organisation
Munkedals kommun ligger mitt i Bohuslän med nära avstånd till både Svinesund vid norska 
gränsen (80 km), som till Göteborg (95 km). Från Uddevalla till centralorten Munkedal är det 
cirka 25 km. 

Munkedals kommun har en landareal på 637 km² 
och består av tätorterna Munkedal, Dingle, Hälle-
vadsholm och Hedekas. Bebyggelsen är ganska jämt 
fördelad mellan tätorter och landsbygd. Av kom-
munens 10 205 invånare (per den 31/12-2015) bor 
cirka hälften av invånarna i någon av tätorterna. 

Kommunkoncernens samlade verksamhet
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via 
de kommunala nämnderna och sektorerna. En allt 
mer betydande del bedrivs via kommunens koncern-
företag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten 
AB och Dingle industrilokaler AB) samt kommunens 
uppdragsföretag (Rambo AB, Kooperativa Hyresrätts-
förening Sörbygården och Dinglegården och Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän). IT-, Miljö- och 
Löneverksamheten bedrivs i nämndform tillsammans 
med Sotenäs och Lysekils kommun. 

Vid årsskiftet gick Uddevalla kommun med i Rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, vilket minskade 
Munkedal kommuns ägarandel från 40 % till 14,1 %. 
Då Munkedals andel är mindre än 20 % ingår Rädd-
ningstjänsten inte i den konsoliderade redovisningen.

I slutet av 2015 förvärvades fastighetsbolag Vadhol-
men Foss 2:81 Mfl AB. Då förvärvet skedde så sent på 
(29/12-15) tas bolaget inte med i redovisningen för 
kommunkoncernen.

Året i sammandrag (Ekonomi)
Munkedals kommuns resultat blev ett överskott på 0,2 
mnkr för år 2015. Budgeterat var 1,4 mnkr i resultat.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 3,3 mnkr (-0,3 
mnkr 2014). I årets kommunkoncern ingår koncernfö-
retagen Munkedal vatten AB, Munkedals bostäder AB 
och Dingle industrilokaler AB samt uppdragsföretagen 
Rambo AB och Kooperativa Hyresrättsföreningen Sör-
bygården och Dinglegården. 

Kommunens verksamheters nettokostnad inklusive 
avskrivningar uppgår till 99,4 % av summan skatter 
och generella statsbidrag (99,7 % 2014). 

Kommunen investerade för 41,4 mnkr 2015 (23,5 
mnkr 2014). Största investeringen under året var om- 
och tillbyggnad av två stycken kommunala förskolor. 
Kommunkoncernen investerade sammanlagt för 64,2 
mnkr (61,0 mnkr 2014).

Låneskulden i kommunen 217,2 mnkr har ökat med 12 
mnkr sedan 2014, till följd av svaga resultat samt hög 
investeringsvolym.

Kommunkoncernens låneskuld är 425,2 mnkr, en ök-
ning på 27,4 mnkr från föregående år. Både Munkedals 
kommun och Munkedals bostäder har under 2015 ökat 
sina lån.

Soliditeten i kommunen uppgår till 34,7 % (37,0 % 
2014). Vid inkluderande av ansvarsförbindelsen är so-
liditeten -7,7 % (-10,2 % 2014).  Soliditeten i kom-

munkoncernen uppgår till 26,8 % (27,8 % 2014). 

Kommunalskatten är 22,68 kr.

Året i sammandrag (Verksamhet)
Året som gått har präglats av situationen i omvärl-
den och den stora flyktingströmmen till Sverige. Det 
har inneburit att förvaltning på mycket kort tid ställt 
om verksamhet (personal, lokal mm) och anpassat 
den till det snabbt ökade behovet. 

Kommunen tog emot ett stort antal asylsökande 
personer under det gångna året. Detta har märkts 
inom flera av kommunens verksamheter men fram-
förallt inom Barn och Utbildning och boende för en-
samkommande barn. Mottagandet har ställt stora 
krav men också berikat verksamheterna.

Arbetet med att utreda framtidens boende för äldre i 
kommunen har fortsatt, där förslaget nu är att mins-
ka antalet äldreboenden från fem till tre, och samti-
digt förändra själva boendestrukturen. Detta innebär 
mer hållbara, ändamålsenliga och driftsekonomiska 
äldreboenden.

För att öka servicen till våra medborgare/brukare 
beslutades att införa ett medborgarcentrum (klart 
2016). Utgångspunkten är att öka stöd och service 
från förvaltningen till medborgare/brukare/besökare 
men också att ge ett mer samlat stöd. Detta görs 
bl a genom att även Försäkringskassan kommer att 
disponera en del av lokalerna. 

Inom Munkedals kommun har flera utredningar/ge-
nomlysningar genomförts. Dessa har bl a resulterat 
i kvalitetsarbete inom LSS och hemtjänst för att be-
lysa biståndsprocessen och kvalitetsnivåer.

Flera större företagsetableringar har skett under 
året, bl a öppnade Willab Garden sin verksamhet. 
XL-bygg har flyttat sin verksamhet från centrala 
Munkedal till Säleby.

Den påbörjade förändringen av strukturen inom för-
skolan dvs att ersätta antalet förskolor med endast 
en avdelning till större förskolor har fortsatt under 
året. Då Lilla Foss förskola nu ersatt två enavdel-
ningsförskolor. Denna effektivisering kommer också 
att fortsätta och slutföras under nästkommande år.

Under våren 2015 flyttade hyresgäster in i Munke-
dals bostäders nybyggnation i centrum.
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Politiska parti Mandatfördelning 
2011-2014

Mandatfördelning  
2015-2018

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna 11* 11*
Centerpartiet 7* 6*
Miljöpartiet de gröna 1 1*
Moderata samlingspartiet 7 6
Kristdemokraterna 3 2
Kommunal Samverkan med Folket i fokus 1 0
Liberalerna 1 1
Vänsterpartiet 2 2
Sverigedemokraterna 2 (1 tom stol) 6 

* Partier som bildar majoritet i Munkedals kommun

Kommunfullmäktige

Munkedals kommunkoncerns organisationsschema
Organisationsschema över Munkedals kommunkoncern. 

Panorama över Hällevadsholm. Foto: Per Pixel Petersson

Kommungemensamma nämnder är: IT-, Miljö-, och Lönenämnd tillsammans med Sotenäs och Lysekils kom-
mun.  Kommunala förbund och bolag är: Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB och Dingle industriloka-
ler AB, Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och Dinglegården samt Räddningstjänstförbun-
det Mitt Bohuslän. Vid årsskifte 2015/2016 avskaffades välfärdsutskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott 
skapades.
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Omvärldsanalys
Flyktinginvandringen som just nu pågår är större än på mycket länge. Detta påverkar Sveriges 
befolkningsframskrivning markant. Det innebär att med den ökade befolkningen ökar också 
arbetskraften och sysselsättningen samt att skatteunderlaget blir större. Denna positiva effekt 
påverkas dock negativt av att flyktinginvandringen har svårigheter att etablera sig på arbets-
marknaden. Mottagandet medför också ökade kostnader framförallt inom sjukvård, barnom-
sorg, skola och socialtjänst.

Oljepris samt en lång rad andra råvarupriser har 
minskat markant under det senaste året. Detta har 
bidragit till att inflationen i många länder fortsatt att 
ligga fast på låga nivåer. Trots att centralbankerna 
med olika åtgärder försökt pressa upp inflationen har 
det inte lyckats i någon nämnvärd grad. Ökad tillväxt 
och därigenom ökat resursutnyttjande förväntas bi-
dra till ökade råvarupriser och ökad löneutveckling.

Styrräntorna ligger i dagsläget på mycket låga ni-
våer. Euroområdets centralbank beräknas inte höja 
styrräntorna förrän om något år. Den svenska cen-
tralbanken har haft ambition att hålla kronan svag 
och därigenom öka möjligheten till att få upp in-
flationen till 2 %. En höjning av svensk styrränta 
förväntas inte ske förrän andra centralbanker också 
höjt. Riksbanken beräknas höja styrräntan under 
kommande år och mot slutet av nästa år nå 0 %. 

Den svenska kronan har försvagats det senaste 
året med omkring 10 % trots det har exporten inte 
ökat något markant. Detta beroende på den svaga 
utvecklingen i vår omvärld. En avgörande orsak till 
denna svaga utveckling är att svensk export i stor 
grad består av investeringsvaror, investeringskon-
junkturen i inte minst Europa har varit svag i flera 
år. Tillväxten bedöms nu öka inom de närmsta åren.

Det är istället investeringarna som i hög grad sät-
ter fart på svensk ekonomi. Det låga ränteläget ger 
mycket gynnsamma förutsättningar för investering-
ar. Kommunsektorns investeringar bedöms under de 
kommande åren att växa snabbt. Normalt sett ef-
ter en konjunkturell återhämtning brukar inte den 
offentliga konsumtionen ge betydande bidrag. Men 
läget är något annorlunda denna gång. Sveriges be-
folkning växer betydligt snabbare till följd av omfat-
tande flyktinginvandringen. Befolkningen beräknas 
öka med i genomsnitt 1,3 procent per år. Det kan 
jämföras med en årlig tillväxt på i genomsnitt ½ pro-
cent under de tre senaste decennierna. Den kraftiga 
befolkningstillväxt och omfattande flyktingmotta-
gandet kommer att ställa krav på offentlig verksam-
het i form av ökad offentlig konsumtion. 

Till det ökade konsumtionstrycket kommer kom-
munerna inför den kommande perioden att stå inför 
utmaningar avseende bl a om ett stort investerings-
behov, då stora delar av de kommunala fastigheter-
na byggdes under -70-talet. Det samma gäller för 
fördelningen av åldersgrupperna i befolkningen, den 
största ökningen återfinns bland barn och äldre. Ök-
ningen i dessa grupper är mycket högre än för de 
som är i arbetsför ålder 20-64 år. Under en fortsatt 
period belastas också kommunerna med dubbla pen-
sionskostnader dels för det gamla pensionssystemet 
men också för det nya. 

Detta ställer stora krav på kommunerna att arbeta 
med att dämpa kostnadsökningarna. 

(Källa SKL ekonomirapport april/okt 2015)

Sysselsättning och arbetslöshet
Arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning visar 
att optimismen ökat hos såväl privata som offent-
liga arbetsgivare jämfört med hösten 2014. Rekry-
teringsplanerna är positiva och arbetsgivarna plane-
rar för fler anställda inom såväl privat som offentlig 
sektor. De nya jobben växer fram över hela landet 
men störst jobbtillväxt sker i storstadsregionerna. 
Utanför de tre storstadsregionerna blir det svårare 
att öka sysselsättningen på grund av att den yrkes-
aktiva befolkningen utvecklas svagt (16-64 år).

Inom offentlig tjänstesektor ökar bristen på utbil-
dad arbetskraft och riskerar att bromsa sysselsätt-
ningsökningen. Inom det privata näringslivet vän-
tas bristen öka något men den begränsas till vissa 
branscher. Gapet mellan kvalifikationskraven på de 
lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa 
ökar under de kommande åren, vilket leder till ökade 
matchningssvårigheter. Tudelningen på arbetsmark-
naden blir allt tydligare – arbetslösheten minskar 
snabbt i grupper med en starkare ställning på ar-
betsmarknaden medan grupper med en svagare po-
sition har fortsatt svårt att finna arbete. 

(Källa SKL ekonomirapport april/okt 2015)

Förutsättningar/utmaningar under året
Året som gått har präglats av den stora flykting-
strömmen till Sverige. Det har inneburit att förvalt-
ning på mycket kort tid ställt om verksamhet (per-
sonal, lokal mm) och anpassat den till det snabbt 
ökade behovet. Detta tillsammans med en ekonomi 
i obalans och en stor personalrörlighet inom förvalt-
ningen har inneburit stor påverkan på organisatio-
nen.

Munkedals kommun redovisar för året ett positivt 
resultat på 0,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört 
med 2014 på 2,1 mnkr. Kommunen har de senaste 
två åren visat på svaga resultat. Bokslut 2014 lan-
dade på ett underskott på -1,9 mnkr vilket var det 
lägsta på 15 år. 

Försvagningen av resultatet de senaste två åren be-
ror i huvudsak på att verksamhetens nettokostnader 
är höga. Det visar sig också i resultatet för nämn-
derna som redovisar ett underskott om -17 mnkr. 
Att resultatet är positivt beror i huvudsak på ökade 
intäkter i form av engångskaraktär (AFA-återbetal-
ning, ersättning för flyktingmottagande) men även 
på lägre finansiella kostnader samt pensionskostna-
der.
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Verksamhetens kostnader
Under ett flertal år ökar verksamheternas nettokost-
nader. I princip handlar det om markanta volym-
ökningar inom individ- och familjeomsorg, LSS och 
hemtjänst. För att balansera nuvarande volymer mot 
kommande volymökningar pågår ett omfattande ar-
bete med att se över kvalitetsnivåer men framförallt 
se över strukturen på verksamheterna.

Ökade volymer köpta platser barn och unga
Köpta platser på institution och i familjehem har 
fortsatt öka under 2015. Kostnaderna landade 2014 
på ca 15 mnkr och för 2015 landar kostnaderna på 
20,4 mnkr. Detta är en stor utmaning för kommande 
år. Orsaken till ökningen är dels att antalet place-
rade barn ökat markant samt att det finns färre fa-
miljehem än tidigare. Även kostnaden/barn har ökat 
mycket för att det är mer avancerad vård än tidigare. 

Ökade volymer hemtjänst
Behovet av vård- och omsorg i hemmet har fort-
satt att öka dock inte lika mycket som mellan 2013 
och 2014. Ökningen sker utifrån en redan hög nivå. 
Årets beviljade timmar uppgår till 97 901, en ökning 
med 8 %. Översyn är genomförd och sedan oktober 
månad har beviljade timmar minskat något.

Hemtjänst 2013 2014 2015

Beviljade timmar 71 258 90 587 97 901

Timmar/månad  5 938 7 549 8 158

Timmar/person 31 40 43

Antal personer 190 190 188

Investeringar
Den samlade investeringsvolymen uppgick till 41 
mnkr vilket är något högre än tidigare år. De senaste 
fem åren har snittet på investeringsvolymen uppgått 
till 28 mnkr. Ökningen under året beror på en struk-
tursatsning på förskolelokaler. För året har finansie-

ring skett genom minskad likviditet och nyupplåning. 
Inför kommande år står kommunen inför ett större 
investeringsbehov. Utredning pågår angående över-
syn av kommunens särskilda boenden.

Flyktingmottagande/Integration
För Munkedals del har det inneburit att förvaltning 
på mycket kort tid ställt om verksamhet (personal, 
lokal mm) och anpassat den till det snabbt ökade 
behovet. Detta inom framförallt integration och skol-
verksamheterna. Antalet ensamkommande barn har 
ökat under hela året men framförallt från oktober 
och framåt. Utfallet skiljer sig markant åt jämfört 
med det avtal kommunen har för asylsökande barn 
(10 platser) samt PUT platser (10 platser). Se tabell 
nedan. 

För tillfället klaras merparten av alla anvisningar av i 
egen regi trots det har det inte varit möjligt att an-
ordna nya HVB-hem i den omfattningen som behovet 
föreskrivit. Problemet är att det är nationellt fullbelagt 
och det finns inga platser att köpa.

Inför 2016 skrivs avtalet om till 52 asylsökande plat-
ser för barn och 18 PUT, totalt 70 platser. 

Kommunen har lagt ett stort arbete i att finna ex-
terna lösningar för att på så sätt få till adekvata pla-
ceringar. Åtgärder pågår för att få till ytterligare ett 
HVB-hem men även att upprätta och få tillgång till 
allmännyttans bostäder för att på så sätt få ett flöde 
i integrationsarbetet och boendekarriären. Att få till 
stånd några fler lägenheter möjliggör för att hantera 
merparten av alla anvisningar. 

Vad gäller ensamkommande barn så har ca 90 % 
av de barnen som anvisats till kommunen skrivit sig 
här. Osäkerhet finns dock bland annat i att det är 
svårt att veta hur många som bosätter sig i kommu-
nen på egen hand, tecknar egna kontrakt samt vilka 
som flyttat till anhöriga, så kallad anhöriginvandring.

Integration 2013 2014 2015

Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, antal  256 493

Ensamkommande asylsökande barn, antal  18 70

Mottagna i flyktingmottagande under året, antal 12 65 72

Mottagna i flyktingmottagandet efter anvisning, antal  1 12

Mottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån, antal 21 68 132

Mottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån, antal/1000 inv. 2,1 6,7 12,9
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Befolkningsutveckling
Befolkningen uppgick till 10 205 31/12-15. Folkmäng-
den har då minskat med -38 invånare jämfört med 
årsskiftet 2014. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet 
medborgare med 38. Trenden de senaste åren har va-
rit ett ökat antal invånare under våren för att därefter 
sjunka under hösten. Utvecklingen under året har va-
rit sjunkande tal under hela året vilket är mycket oro-
väckande. Minskningen beror på negativt födelsenetto 
(-21) och flyttningsnetto (-17).

Trots att kommunens invånarantal minskar så föränd-
ras inte fördelningen i de olika åldersgrupperna något 

större. Antalet unga inom åldersgruppen 0-19 år ökar 
marginellt med fyra stycken. Då sker en ökning av an-
talet förskolebarn och grundskoleelever, gymnasieele-
verna minskar däremot. Oroväckande är att den större 
minskningen sker inom åldersgruppen 20-65 år (-37) 
vilket innebär att försörjningsbördan ökar på dem som 
återstår i denna grupp. Antalet 65+ minskar med fem 
stycken.
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         Invånare 0-19 år          Invånare 20-64 år          Invånare 65+

Befolkningen uppdelad i åldersintervall

Invånare, antal 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Invånare, totalt 10 181 10 223 10 173 10 205 10 243 10 205

Invånare, 0-19 år 2 337 2 299 2 271 2 234 2 232 2 236

- varav 0-5 år 639 660 661 651 654 655

- varav 6-15 år 1 096 1 085 1 081 1 086 1 090 1 099

- varav 16-19 år 602 554 529 497 488 482

Invånare, 20-64 år 5 516 5 563 5 494 5 502 5 485 5 448

Invånare, 65 + 2 328 2 361 2 408 2 469 2 526 2 521
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Foto: Fri bild från Pixabay
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Näringsliv
Munkedals kommun fortsätter att skörda frukterna av ett mycket attraktivt etableringsläge.

Munkedals näringsliv och arbetsmarknad präglas av 
många små ensamföretagare med en till tio anställ-
da och Arctic Paper AB med ca 320 anställda. En-
ligt UC finns det ca 1315 aktiva företag i Munkedals 
kommun 2015. Det finns cirka 30 företag med fler 
än 10 anställda. Andra stora näringsgrenar är vård 
och omsorg med cirka 880 arbetstillfällen, handel 
och kommunikation med cirka 880 anställda, bygg-
nadsverksamhet med 470 personer samt jordbruket 
som sysselsätter cirka 200 personer.

Offentliga arbetsgivare (stat, landsting och kom-
mun) svarar totalt för ungefär 38 % av alla arbets-
tillfällen i kommunen.

Munkedals kommun ingår i Trollhättans arbetsmar-
kandsområde och räknas som en pendlingskommun. 
Cirka 2 000 personer pendlar till ett jobb utanför 
kommunen, i huvudsak till Uddevalla, Tanum, Ly-
sekil och Sotenäs kommuner. Inpendling från andra 
kommuner är närmare 1 200 personer. Dessa är hu-
vudsakligen bosatta i Uddevalla, Tanum och Lysekils 
kommuner. Detta betyder att Munkedals kommun är 
en attraktiv kommun att bo i även för dem som har 
sin dagliga försörjning i en verksamhet som ligger 
utanför kommunen.

Idag är E6 utbyggd till motorvägsstandard från Oslo 
till Malmö. E6 går rakt igenom Munkedals kommun 
från norr till söder. Hela fem av- och påfarter finns på 
sträckan genom Munkedals kommun. Detta ger ett 
utomordentligt bra logistikläge. Genom markförvärv 
och planläggning av markområden kommer Munke-
dals kommun att kunna erbjuda mycket attraktiva 
lägen för företagsetableringar i likhet med Säleby 
och Håby norra.

Viktiga händelser
Under 2015 har Munkedals kommun fått flera nya 
företagsetableringar. Både större och mindre. Den 
största är naturligtvis Burger Kings etablering i Håby 
med cirka 25 nya arbetstillfällen och fler under som-
maren. De flesta som fått anställning är ungdomar. I 
mars öppnade Willab Garden sitt nya showroom och 
butik på Säleby med ca 10 anställda. Willab Garden 
öppnade sin tredje anläggning i Sverige på Säleby, de 
andra anläggningarna ligger i Båstad och Bromma. 
XL-Bygg invigde också sin nya anläggning på Säleby 
under våren 2015. Flera mindre företagsetableringar 
har också skett, bland annat på Smedbergs industri-
område. Det pågår också intressant utveckling och 
expandering av flera befintliga företag i kommunen, 
bl.a. i Dingle, Munkedal och Hedekas. I samverkan 
med projektet Infra Green och flera företag, både 

lokala företag och ett företag från en annan kommun 
har en snabbladdningsstation för eldrivna fordon 
etablerats i Håby. Snabbladdningsstationen invigdes 
den 10 september 2015.

Årets företagare
Utmärkelsen ”Årets företagare” utses av den lokala 
föreningen Företagarna i Munkedal. Till Årets företa-
gare 2015 utsågs Kent Wilhelmsson, KW-grävtjänst 
AB. Del av motiveringen lyder ”Kent har genom åren 
visat på stor företagsamhet och ett starkt entrepre-
nörskap. Detta visar sig i den utveckling som skett 
av företaget samt de goda resultat som företaget 
visar i sina bokslut”.

Näringslivsråd
Under året har ett Näringslivsråd inrättats. Närings-
livsrådet består av politiker, representanter från det 
lokala näringslivet och tjänstemän. Under året har 
det genomförts tre möten med Näringslivsrådet.

Mål
Antal företag
Ett av kommunstyrelens mål är att minst 30 nya 
företag ska registreras i Munkedals kommun un-
der 2015. Enligt Nyföretagarbarometerns siffror för 
2015 har det startats 55 nya företag i Munkedals 
kommun 2015. Motsvarande siffra för 2014 var 46 
nystartade företag

Företagsklimatet i Munkedals kommun
”En viktig del i kommunernas arbete för att främ-
ja tillväxt och utveckling på lokal och regional nivå 
handlar om att skapa ett bra företagsklimat där fö-
retag kan etablera sig och växa. Det får en ort att 
leva, gör den attraktiv att bo och verka i och skapar 
arbetstillfällen som är en förutsättning för en fortsatt 
utveckling av välfärden”. (SKL Räkna, räkna, ranka)

Svensk Näringslivs senaste undersökning för före-
tagsklimatet visade en försämring i opinionen för 
Munkedals kommun. Från placering 190 till 213. 
Försämringen ligger främst inom områdena Nyfö-
retagsamhet, Tillämpning av lagar och regler samt 
Konkurrens från kommunal verksamhet.

Framtid
Munkedals kommun har åter igen fått förtroendet av 
Tillväxtverket att vara en pilotkommun för projektet 
att stärka den lokala attraktionskraften. Projektet 
startade 1 nov 2015 och ska pågå under tre år.

Nyckeltal 2013 2014 2015

Minst 30 nya företag ska etablera sig under året 49 46 55

Ranking i Svenskt näringslivsindex 148 190 213

Företagsklimatet enligt Svenskt näringslivsindex 140 175 176

Arbetslöshetsstatistik 16-24 år 15,1 % 12,2 % -

Arbetslöshetsstatistik 18-64 år 6,9% 6,6 % -
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Munkedal som attraktiv kommun
Munkedals kommun utvecklas i samverkan med näringslivet och de ideella krafterna

Det skall vara attraktivt att leva, bo och verka i Mun-
kedals kommun. Genom det lokala näringslivet och 
flera aktiva bygdegrupper, samhällsföreningar och 
fiberföreningar (lokala utvecklingsgrupper) pågår 
ett ständigt utvecklingsarbete i Munkedals kommun. 
Landsbygden med de mindre serviceorterna är väl-
mående och de har blivit attraktiva för både boende 
och företagande.

Kommunens landsbygdsutvecklingsarbete har kom-
mit till för att man från kommunens sida vill öka 
möjligheterna till påverkan i ett underifrån perspek-
tiv. Det är viktigt att i samverkan med kommunen ta 
till vara på de enskildas initiativ och drivkraft. Arbe-
tet med landsbygdsutveckling bygger också på delat 
ansvar mellan dessa ideella krafter, näringslivet och 
kommunen.

Viktiga händelser
”Stärkt lokal attraktionskraft”
Munkedals kommun har åter igen utsetts som en 
av tio utvalda pilotkommuner av Tillväxtverket. 
Denna gång handlar det om ett treårigt projekt för 
att stärka den lokala attraktionskraften. Genom ett 
långsiktigt och systematiskt arbete ska strategier 
och handlingsplaner för näringsliv, landsbygd, kul-
tur, turism och besöksnäring tas fram. I projektet 
kommer också innovativa metoder för offentlig upp-
handling att tas fram och prövas i syfte att, i större 
utsträckning än idag, möjliggöra för lokala företag 
att svara på kommunens upphandlingsförfrågningar. 
Syftet med strategidokumenten är att ge en tydlig 
och långsiktig styrning i strategiska frågor för att 
stärka den lokala attraktionskraften. Projektet star-
tade den 1 november 2015 och kommer att pågå 
fram till 1 november 2018. 

Projektet kommer att ges ett stort fokus under pro-
jekttiden och kommer att beröra flera ansvarsområ-
den. I projektet ingår också att sprida erfarenheter 
till andra kommuner. Medfinansiärer är Tillväxtver-
ket, Västra Götalandsregionen och Munkedals kom-
mun.

Mål
Projektets kortsiktiga mål är att genom dialog, råd-
slag och djupintervjuer processa fram långsiktiga 
styrdokument inom respektive fokusområde i pro-
jektet. På längre sikt är målet att stärka den lokala 
attraktionskraften som ger stolta invånare, nöjda 
företagare och ett ökat intresse för Munkedals kom-
mun för inflyttning, företagsetablering och besöks-
mål.

Framtid
När dessa långsiktiga styrdokument är antagna 
i kommunfullmäktige kommer de att brytas ned i 
konkreta handlingsplaner. Dessa handlingsplaner 
kommer att vara kopplade till kommunens budget-
process för att möjliggöra aktiviteter som syftar till 
projektets långsiktiga mål att ”Stärka den lokala att-
raktionskraften”.

Foto: Per Pixel Petersson
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Folkhälsa
Munkedals kommun satsar på Barnkonventionen och siktar på ett mer långsiktigt och målinrik-
tat folkhälsoarbete.

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, häl-
sans utveckling och fördelningen av hälsa mellan 
olika grupper i samhället.

Folkhälsoarbete syftar till att förbättra hela befolk-
ningens hälsa. Ytterst handlar folkhälsa om vilket 
samhälle vi vill leva i. Förutsättningarna för en god 
hälsa påverkas av våra levnadsvanor, våra livsvillkor 
och den omgivande miljön. 

Viktiga händelser
Under året har folkhälsan gjort en utbildningssats-
ning i Barnkonventionen för politiker och tjänste-
män. Satsningen kommer att ligga till grund för det 
fortsatta arbetet med att implementera Barnkonven-
tionen i kommunens verksamheter framöver. 

Folkhälsan har under 2015 också bidragit med eko-
nomiska medel till ett flertal olika projekt och in-
satser, bland annat utbildning i ICDP/Vägledande 
samspel för personal inom förskola och skola, öppen 
gruppverksamhet för personer med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning samt lovaktiviteter för socio-
ekonomiskt utsatta barn. 

Under hösten 2015 presenterades undersökningen 
”Hälsa på lika villkor” som är en nationell folkhäl-
soenkät som Munkedals kommun deltar i med ett 
tilläggsurval vart fjärde år tillsammans med övriga 
kommuner i Västra Götaland. Enkäten visar att Mun-
kedal är en kommun där invånarnas psykiska hälsa 
är bättre än genomsnittet i regionen, vi upplever 
mer tryggheten i kommunen än regionen i snitt och 
färre personer har någon gång använt sig av narko-
tika. Däremot har vi en högre andel i befolkningen 
med övervikt och fetma, samt fler invånare som lider 
av smärta, värk och långvariga sjukdomar. 

Folkhälsomål
Folkhälsopolitiska rådet pekar inför varje budgetår 
ut ett antal prioriterade områden som särskilt ska 
vara i fokus. Under 2015 var dessa områden:

• Drogförebyggande arbete.

• Barn i riskzonen.

• Förebyggande arbete riktat mot barn och   
ungdomar. 

Under 2015 beviljade folkhälsopolitiska rådet drygt 
500 000 kr för utvecklingsarbete inom dessa om-
råden. Medlen beviljades till både kommunala och 
externa verksamheter. 

Framtid
Enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” visar att 
kommunen har utmaningar framför sig när det gäller 
våra levnadsvanor, men också vilka strukturer i sam-
hället som påverkar vår livsstil. Under kommande år 
ska folkhälsan ta fram mer konkreta mål och strate-
gier för att långsiktigt och målinriktat arbeta mot en 
bättre folkhälsa i kommunen.

Munkedals kommun kommer också att fortsätta 
arbetet med att implementera Barnkonventionen i 
kommunen. På nationell nivå pågår en utredning för 
att göra Barnkonventionen till lag i Sverige. 

Folkhälsoindex
Munkedals kommun har tagit fram ett folkhälsoindex 
sedan 2006. Ett folkhälsoindex är ett antal index-
erade nyckeltal som ska ge en övergripande bild av 
folkhälsan i kommunen. I diagrammet jämförs kom-
munens nyckeltal mot rikets, där rikets nyckeltal har 
index 1. De av Munkedal kommuns nyckeltal som 
är bättre än rikets ur en folkhälsosynpunkt får vär-
den högre än 1 och hamnar utanför den markerade 
ringen för riket. De av Munkedal kommuns nyckeltal 
som är sämre än rikets ur en folkhälsosynpunkt får 
värden lägre än 1 och hamnar innanför den marke-
rade ringen för riket.

Indikatorerna i folkhälsoindex har varit detsamma 
sedan 2008, men eftersom tillvägagångssätt kring 
mätningar, analys och även intervall mellan mät-
ningar ändrats fanns ett behov av att uppdatera 
folkhälsoindex. Till folkhälsoindex 2015 har därför 
hälften av indikatorerna bytts ut, och även om det 
innebär att indexet inte är direkt jämförbart med ti-
digare år ger det en mer uppdaterad och aktuell bild.

Utöver att presentera varje nyckeltal för sig i ett dia-
gram, sammanställs också samtliga nyckeltal till ett 
sammantaget index för året. Index för riket är också 
där 1. Folkhälsoindex 2015 för Munkedals kommun 
är 1,01, vilket innebär att kommunen i genomsnitt 
ligger något bättre till än riket.  

Nyckeltal 2015 Munkedal 
2011

Munkedal 
2015

Västra 
Götaland 

2015

Är orolig/nedstämd (%) 27,6 28,0 32,9

Nedsatt psykiskt välbefinnande (%) 12,3 14,0 17

Rädd att gå ut ensam (%) 20,2 18,0 22

Har provat hasch/marijuana någon gång (%) 6,7 5,0 12,0

Övervikt och fetma (%) 55,6 57,0 49,0

Långvarig sjukdom (%) 42,2 40,0 36,0

Smärtor och besvär (%) 55,9 54,1 47,9
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Foto: Fri bild från Pixabay
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Styrning och ledning
Kommunens uppdaterade styr- och ledningssystem implementerades under 2015.

Organisation
Kommunens tjänsteorganisation delas 2015 in i fyra 
sektorer. Sektor för vård och omsorg, skola, stöd och 
samhällsbyggnad samt ett kommunledningskontor. 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verk-
samhet och är också anställningsmyndighet för all 
kommunal personal (oavsett var i organisationen de 
befinner sig). Kommunchefen har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamhet. 

Styrning och ledning 
För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige 
sätter upp för verksamheten uppnås, att resurser 
används på ett effektivt sätt, att verksamheten ge-
nomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med 
utveckling och förbättring, behövs ett ledningssystem. 
Detta också för att säkerställa ett gemensamt arbets-
sätt. Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för 
styrning och utveckling av verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 om ett 
nytt styr- och ledningssystem. För budget 2015 till-
lämpas systemet fullt ut. Ledningssystemet har fyra 
byggstenar som alla är lika viktiga och beroende av 
varandra;

1. Grundläggande förutsättningar (gemensam 
värdegrund, tydliggörande av roller och uppdrag – 
både för politik och tjänstemän, organisation) 
2. Omvärldsanalys 
3. Målstyrning (se bild nedan) 
4. Uppföljning/utvärdering

Beskrivning av målstyrning
Inriktingsmål antas och gäller över en fyraårsperiod. 
Dessa bryts sedan ner av nämnderna till resultatmål, 
vilka revideras vartannat år. Resultatmålen är delmål 
för att nå inriktningsmålen. För att komma i fas med 
mandatperioderna gäller målen (inrikting och resultat) 
för 2015. Från och med 2016 är samtliga mål revide-
rade och antagna för sina respektive perioder. Uppfölj-
ning av målen 2015 finns längre fram i förvaltnings-
berättelsen.

Uppföljning av mål och budget har rapporterats till 
kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och 
nu i bokslutet. Vid dessa tre tillfällen har samman-
ställts ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning 
för hela kommunen. Dessa delårsbokslut har komplet-
terats med ekonomisk uppföljning månadsvis med 
prognoser för helåret.

Införande av beslutsstödsystem har pågått under året. 
Uppföljning kan nu göras avseende ekonomi, månads-
prognoser, måluppfyllelse, bokslut samt personal-
uppföljning. Systemet är ett stöd till cheferna för ett 
effektivare flöde för uppföljning, analys och återrap-
portering. Kommande års projekt inriktas på skolupp-
följning. På sikt kommer även budgetering och prog-
noser att rapporteras via systemet. Införandeplanen 
sträcker sig över tre år.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
De finansiella inriktningsmålen avser hela planerings-
perioden år 2015-2019 och följs upp i den årliga bud-
get- och bokslutsprocessen. 

Intern kontroll 2015
Kommunstyrelsen godkänner årligen innevarande års 
samt kommande års internkontrollplaner för egen del 
samt godkänner återredovisningen av övriga nämnder 
och bolag. Samordning pågår för återrapportering från 
gemensamma nämnder och bolag. 

Granskningar har gjorts inom kommunstyrelsens 
verksamheter samt inom gemensamma nämn-
der. Byggnadsnämnden har inte genomfört någon 
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granskning men har antagit internkontrollplan för 
2016.

Varje kontrollområde görs en bedömning utifrån

• Fungerar
• Fungerar men behöver utvecklas (mindre   

avvikelse finns)
• Fungerar inte (större avvikelser finns)
Totalt har 44 kontrollområden granskats varav fjor-
ton inte fungerar.

Sjutton har fungerat, tretton har fungerat men be-
höver utvecklas framförallt avseende att rutiner be-
höver uppdateras. 

Fjorton områden fungerar inte. Orsaken till att det 
inte fungerar är främst där man inte genomfört 
granskningen eller hittat brister i rutinen. Flertalet 
finns inom IT nämndens område. Uppföljningen vi-
sar att fortsatt granskning bör göras på 17 områden 
och dessa överförs till 2016 års internkontrollplaner. 

Nya planer har upprättats inom respektive nämnd. 
Total är det fyrtio granskningar planerade. Inom 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnd, gemensamma 
nämnder (IT, Miljö, Lön). 

Framtid
Budget 2016
Verksamhetens bruttokostnader uppgår till ca 670 
mnkr. Till största del finansieras verksamheten av 
skatteintäkter, ca 594 mnkr, som kommunen erhål-
ler via kommunalskatten. 150 mnkr av skatteintäk-
terna kommer via det kommunala utjämningssyste-
met. Därutöver tillkommer taxor och avgifter som 
kommunen tar ut för de tjänster som erbjuds kom-
munmedborgare, organisationer och företag. 

Kommunala utdebiteringen
Den kommunala utdebiteringen höjs med 95 öre för 
år 2016 och blir 23,63 kronor. 

Finansiella resultatmål
Budgeterat resultat för 2016 är 11,4 miljoner kronor 
d.v.s 2,0 % av skatter och generella bidrag.

Antagna finansiella inriktningsmål gäller för perioden 
2015-2019, där budgeterat resultat på lång sikt ska 
det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skat-
teintäkter och generella statsbidrag, uppgå till 2 %.

Budgetförutsättningar
Alla nämnder kompenseras för beräknade löneök-
ningar, prisökning och kapitalkostnader. Centralt av-
satt 16,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har fått en ökad ram år 2016 
jämfört med år 2015 med 16,3 miljoner kronor.  9,9 
mnkr av anslaget läggs till kommunstyrelsens förfo-
gande och resterande 6,4 mnkr utfördelas direkt till 
verksamheterna.

Gemensamma driftorganisationer under Kom-
munstyrelsen
Utökning av medlemsavgift på 0,3 mnkr till rädd-
ningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Dessa har tagits 
av den centrala avsatta potten på 16 mnkr.

IT-verksamheten samt Miljöverksamheten har en 
oförändrad ram. 

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens ram är oförändrad.

Munkedal. Foto: Per Pixel Petersson
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Beskrivning av modellen för finansiell analys
Den finansiella analysen utgår ifrån den sk RK-modellen vilken innefattar fyra finansiella per-
spektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett finansiellt perspektiv: det 
finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finan-
siella utvecklingen.

Resultat
Här kartläggs och utreds kommunens resultat. 
Analys sker av hur olika kostnader och intäkter ut-
vecklats. Utgångspunkten med detta är att beskriva 
om kommunen har balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. En jämförelse mellan åren är intres-
sant för att se eventuell negativ trend. Under detta 
avsnitt sker också genomlysning av investeringar 
och dess utveckling. 

Kapacitet
Den andra delen av modellen lyfter fram vilken ka-
pacitet kommunen har över en längre tid, dvs. den 
långsiktiga handlingsberedskapen. En högre bered-
skap innebär att kommunen bättre klarar av ”låg-
konjunktur” dvs att redovisa vilken finansiell mot-
ståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju svagare 
kapacitet desto mindre förmåga har kommunen att 
klara framtida finansiella problem.

Risk
Tredje aspekten – risk – visar om kommunen är ex-
ponerad finansiellt över en medellång tid vilka möj-
ligheter kommunen har att möta finansiella problem 
utan att vidta åtgärder. Här analyseras också bor-
gensåttagande och pensionsskuld.

Kontroll
Den sista aspekten tittar på vilken kontroll kommu-
nen har över sin finansiella situation dvs. hur man 
klarar av styrning och efterlevnad av finansiella mål 
och budget. En god följsamhet mot budget är ett ut-
tryck för god ekonomisk hushållning.

Finansiella nyckeltal
Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella 
nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning 
och utveckling.

Den finansiella modellen
Resultat – kapacitet
Bild 1 Intäkter och kostnader

Bild 2 Driftkostnadsandel

Bild 3 Investeringsvolym samt skattefinansie-
ringsgrad

Bild 4 Årets resultat

Bild 5 Soliditet

Bild 6 Skuldsättningsgrad

Bild 7 Kommunalskatt

Risk – Kontroll
Bild 8 Likviditet ur ett riskperspektiv

Bild 9 Finansiella nettotillgångar

Bild 10 Finansiella risker

Bild 11 Borgensåttagande och koncernens resultat

Bild 12 Pensionsåttagande

Bild 13 Budgetföljsamhet
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Finansiell analys
Kommunen redovisar svaga resultat de senaste 2 åren.

Munkedals kommun redovisar för året ett positivt 
resultat på 0,2 mnkr vilket är en förbättring jämfört 
med 2014 på 2,1 mnkr. Kommunen har de senaste 
två åren visat på svaga resultat. Bokslut 2014 lan-
dade på ett underskott på -1,9 mnkr vilket var det 
lägsta på 15 år. Försvagningen av resultatet de se-
naste två åren beror i huvudsak på att verksamhe-
tens nettokostnader är höga. Överskottet under året 
är hänförligt till intäkter av engångskaraktär samt på 
en jämförelsestörande intäkt (återbetalning av AFA).

Den samlade investeringsvolymen uppgick till 41 
mnkr vilket är något högre än tidigare år. De senaste 
fem åren har snittet på investeringsvolymen uppgått 
till 28 mnkr. Ökningen under året beror på en struk-
tursatsning på förskolelokaler. Självfinansieringsgra-
den av investeringar uppgår till 46 % (65 % 2014). 
Investeringarna de senaste åren har inte kunnat fi-
nansieras av skatteintäkter och investeringsinkoms-
ter. För året har finansiering skett genom minskad 
likviditet och nyupplåning. Detta försvagar kommu-
nens finansiella handlingsberedskap. 

Kassalikviditet och soliditet försämras under året. 

God ekonomisk hushållning
Under detta avsnitt görs avstämning av kommunens 
finansiella inriktningsmål. Munkedal har beslutat om 
fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Avstämning görs under detta avsnitt samt kommen-
teras kort under finansiella analysen.

Sista avsnittet avslutas med beskrivning av god eko-
nomisk hushållning, balanskrav samt resultatutjäm-
ning.

Finansiell analys
Resultat och kapacitet
 
Bild 1: Intäkter och kostnader

Förändring intäkter och 
kostnader (%)

2013 2014 2015

Verksamhetens nettokost-
nader

3,7 7,1 3,5

Skatteintäkter 3,1 2,2 3,4

Generella statsbidrag och 
utjämning

3,7 12,2 4,9

Finansiella kostnader och 
intäkter.

-24,5 19,3 -20,1

Den procentuella ökningen av verksamhetens netto-
kostnader jämfört med 2014 är 3,5 %. Skatteintäk-
ter och generella statsbidrag ökar med 3,8 %. Det 
innebär att ökningen av nettokostnaderna marginellt 
understiger skatter och generella statsbidrag.

Finansnettot förbättras med 20 % jämfört med före-
gående år. Detta tack vare lägre genomsnitts ränta.

Förändring intäkter 2013 2014 2015

Försäljningsmedel 7,3 8,0 7,8

Taxor och avgifter 12,7 12,6 13,6

Hyror och arrenden 12,2 12,4 12,1

Bidrag 55,2 58,3 78,9

Försäljning verksamhets-
entreprenader

16,0 17,3 12,2

Övriga försäljningsintäkter 0,9 5,5 1,9

Reavinst 0,1 1,6 0,7

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0

varav jämförelsestörande 
post (AFA)

9,4 0,0 4,4

Summa 113,9 115,7 127,2
Jämförelsestörande post år 2015 och 2013 är en återbetalning av 
inbetalda försäkringspremier.

Förändring kostnader 2013 2014 2015

Bidrag och transfereringar -21,8 -23,3 -22,8

Entreprenader och köp av 
verksamhet 

-82,5 -90,8 -109,0

Personalkostnader -281,6 -299,2 -313,8

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal

-104,1 -109,8 -116,3

Lokal- och markhyror -11,4 -10,1 -10,9

Bränsle, energi och vatten -12,9 -11,7 -11,3

Diverse främmande tjäns-
ter

-10,3 -18,2 -14,2

Övriga kostnader -58,5 -65,9 -58,2

Summa -583,1 -629,0 -656,5

Under året har kommunen erhållit ökat generellt 
statsbidrag som ersättning för ökat flyktingmotta-
gande (4,1 mnkr) samt förstärkning av verksamhe-
tens intäkter i form av återbetalning av AFA-medel 
(4,4 mnkr) dessa tillsammans har bidragit till en för-
bättring av årets resultat. Under verksamheternas 
intäkter är det främst bidragen som har ökat mar-
kant. Detta beror bland annat på integration samt 
ökning av riktade statsbidrag ( förskolelyft, ökad be-
manning äldreomsorg mm.)

En nedbrytning av verksamhetens löpande intäkter 
och kostnader visar att intäkterna ökar med 10 %. 
Detta till trots uppgår verksamhetens nettokostnads 
andel till 97,3 % av skatter och statsbidrag.
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gare en förskola. Under året har kommunen erhållit 
ca 2 mnkr i investeringsbidrag, främst rör det stats-
bidrag för fiber samt ersättning för insats i väg.

Skattefinansieringsgraden av investeringar landar 
på 46 % för 2015. Detta innebär att kommunen inte 
finansierar investeringar med skatteintäkter. Skatte-
finansieringsgraden har under flera år legat under 
100 %.

Kommunen har som mål att skattefinansieringsgra-
den av investeringar ska uppgå till 100 %. Då skat-
tefinansieringsgraden endast uppgår till 46 % nås 
inte målet för året.

Bild 4: Årets resultat 
 Årets resultat (mnkr, 

%)
2013 2014 2015

Årets resultat (mnkr) 10,6 -1,9 0,2

Årets resultat exkl. jäm-
förelsestörande poster 
(mnkr)

1,3 -1,9 -4,2

Årets resultat/skatteintäk-
ter och generellt statsbi-
drag (%)

2,1 -0,4 0,0

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster/
skatteintäkter och gene-
rellt statsbidrag (%)

0,3 -0,4 -0,8

Genomsnittligt resultat 
över 3 år (%)

2,0 1,3 0,6

Årets resultat/eget kapital 
(%)

5,6 -1,0 0,1

Tabellen visar årets resultat inklusive och exklusive 
jämförelsestörande poster. Resultatet för året stärks 
jämfört med föregående år. De senaste två årens 
resultat har varit svaga. Årets resultat i relation till 
skatter och generella statsbidrag är 0,0 %. För 2014 
och 2013 var motsvarande resultat -0,4 % samt 2,1 
%. 

Under i stort sett hela 2015 har helårsprognosen 
legat på ett större underskott. För 2015 och 2013 
erhöll kommunen återbetalning av sk AFA-medel på 
4,4 mnkr respektive 9,4 mnkr, dessa poster redovi-
sas som jämförelsestörande. Andra engångsposter 
(dock ej jämförelsestörande) har påverkat resultatet 
positivt som ersättning för flyktingmottagande (4,1 
mnkr). Utan dessa poster av engångskaraktär skulle 
årets resultat varit negativt.

Det innebär att för andra året i rad med eller utan 
jämförelsestörande poster hamnar resultatet under 
2 % (kommunens kort- och långsiktiga finansiella 
mål). Detta gäller även det genomsnittliga resultatet 
för åren 2015-2013, detta uppgår till 0,6 % vilket 
inte är att betrakta som god ekonomisk hushållning 
och når inte heller upp till kommunens långsiktiga 
mål på 2 %. Det egna kapitalet förstärks marginellt 
med 0,1 %. 

Bild 2: Driftskostnadsandel
Driftkostnadsandel(%) 2013 2014 2015

Verksamheternas intäkter 
och kostnader (netto)

92,9 97,2 97,3

Avskrivningar 3,2 3,2 3,4

Driftskostnad före jäm-
förelsestörande poster 
och finansnetto

96,0 100,4 100,7

Finansnetto 0,6 0,7 0,5

Driftskostnadsandel 
efter finansnetto

96,6 101,0 101,3

Jämförelsestörande poster 
(netto)

-1,9 0,0 -0,8

Driftskostnadsandel 94,8 101,0 100,5

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostna-
derna utvecklar sig i förhållande till skatter och ge-
nerella statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del 
av skatter och statsbidrag som den löpande drift-
verksamheten tar i anspråk dvs ett mått på balan-
sen mellan löpande kostnader och intäkter. Det ut-
rymme som finns kvar kan användas för amortering 
av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/
eller sparande. 

Tabellen visar tydligt att verksamheternas nettokost-
nader ökat markant från 2013 och ligger sedan de 
två senaste åren på över 100 %. Den totala drifts-
kostnadsandelen sjunker marginellt jämfört med 
2014 detta tack vare lägre räntekostnader samt 
återbetalning av sk AFA-medel. 

Att driftskostnadsandelen uppgår till 100,5 % inne-
bär att inget utrymme finns för amortering eller spa-
rande.

Bild 3: Investeringsvolym samt skattefinansie-
ringsgrad
Investerinsgverksamhet 

(mnkr, %)
2013 2014 2015

Bruttoinvesteringar (mnkr) 36,2 23,5 43,1

Nettoinvesteringar (mnkr) 36,2 23,5 41,4

Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar (%)

73,9 62,9 46,0

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

Nettoinvesteringarna uppgick till 41 mnkr. Ökningen 
beror på satsningen att bygga om förskolor till större 
enheter. Den större delen av investeringsvolymen 
återfinns inom samhällsbyggnadssektorn. Årets in-
vesteringar överskrider budget med 1,5 mnkr. Detta 
beror på tidigareläggande av ombyggnad av ytterli-
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Bild 5: Soliditet
Soliditet ( %) 2013 2014 2015

Soliditet 37,6 36,9 34,7

Tillgångsförändring 2,3 0,7 6,6

Förändring eget kapital 5,4 -1,0 0,1

Soliditet inklusive ansvars-
förbindelsen

-12,3 -10,2 -7,7

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet de-
sto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har 
finansierats med eget kapital respektive skulder. Ju 
högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kom-
munen. I denna tabell visas både nyckeltal exklusive 
och inklusive samtliga pensionsförpliktelser och sär-
skild löneskatt. Det senare för att få med de pen-
sionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som 
återfinns utanför balansräkningen vilket ger en bätt-
re bild av kommunens totala långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. 

Soliditeten exklusive övriga pensionsförpliktelser har 
sjunkit de senaste åren beroende på svaga resultat 
och uppgår till 35 %. Det innebär också att kommu-
nens finansiella mål inte nås för året. 

Soliditeten inkl pensionsavsättningar förstärktes 
mellan 2013 och 2014 även inför 2015 främst på 
grund av att inkomstbasbeloppet har sänkts. Detta 
påverkar skulden positivt och innebär att kommunen 
förbättrar sin ställning något.

Den positiva tillgångsförbättringen beror på ökad in-
sats till Kommuninvest under året på 5,6 mnkr. 

Det är viktigt för kommunen att stärka soliditeten 
framöver. Jämfört med genomsnittet bland kommu-
nerna i Västra Götaland (51 % - 2014) ligger Mun-
kedal på en låg nivå. Detsamma gäller vid jämförelse 
med liknande kommuner (43,2 % - 2014). 

Bild 6: Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad ( 

%)
2013 2014 2015

Total skuldsättningsgrad 62,4 63,0 65,3

- varav avsättningsgrad 
(pensioner)

2,4 2,4 2,3

- varav kortfristig skuld-
sättningsgrad

64,7 34,4 36,5

- varav långfristig skuld-
sättningsgrad

33,0 63,2 61,2

Den del av tillgångarna som har finansierats med 
främmande kapital brukar benämnas skuldsätt-
ningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad 
har ökat med 2 % jämfört med föregående år. Årets 
svaga resultat i kombination med hög investerings-
volym har medfört nyupplåning på 12 mnkr.

Bild 7: Kommunalskatt 2015
Kommunalskatt

(kr)
Munke-

dal
Västra 
Göta-
land

Riket

Primärkommunal-
skatt

22,68 21,25 20,70

Total kommu-
nalskatt exkl 
kyrkoskatt

33,96 32,73 31,99

En viktig del av bedömningen av en kommuns finan-
siella kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan 
påverka sin inkomstkälla. En redan hög kommunal-
skatt ger tex ett mer begränsat handlingsutrymme 
att generera en intäktsökning denna väg.

Den totala kommunalskattesatsen uppgår till 33,96 
kr vilket är 1,23 kr högre än för regionen och 1,97 
kr högre än riket. Inför 2016 höjs primärkommunal-
skatten till 23,63 kr. Med kommunens relativt höga 
utdebitering begränsas det finansiella handlingsut-
rymmet. 

Målet för kommunens skattesats är att den ska sän-
kas. Inför 2015 sänktes skattesatsen med 15 öre vil-
ket innebär att målet är uppfyllt. 

Risk – kontroll
Bild 8: Likviditet ur ett risk perspektiv

 Likviditet (mnkr, %) 2013 2014 2015

Likvida medel (mnkr) 31,2 35,8 31,9

Tillgängliga medel (mnkr) 122,9 128,9 128,6

Kassalikviditet (%) 39,9 79,1 67,5

Balanslikviditet (%) 59,6 115,4 98,3

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsik-
tiga handlingsberedskap. En ökande kassalikviditet i 
kombination med en oförändrad eller förbättrad so-
liditet är ett tecken på att kommunens totala finan-
siella handlingsutrymme har stärkts. 

Mellan 2013 och 2014 förstärktes Munkedals kassa-
likviditet. Under 2015 har kassalikviditeten minskat 
något och uppgår till 68 %. En förstärkning av likvi-
diteten gjordes med nyupplåning på 12 mnkr samt 
bidrag för flyktingmottagande 20,7 mnkr. 

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 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 68 % 
innebär därför att kommunen klarar av att finansiera 
oväntade finansiella utgifter på kort sikt utan att be-
höva låna. 

Utöver de likvida medlen har kommunen en outnytt-
jad checkkredit på 10 mnkr. Under året har krediten 
utnyttjats vid ett par tillfällen.
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Finanspolicy Utfall

Minst två långivare bör eftersträvas 2

Enskild långivare bör ej representera 
mer än 50 % av den totala skuldport-
följen. (undantag Kommuninvest)

91 % 
(störst 

andel kom-
muninvest)

Tillåtna instrument är ränteswapar, for-
wardswapar, FRA, Caps och Floors

Ränteswa-
par

Den genomsnittliga räntebindningstiden 
i skuldportföljen skall ej understiga 1 år 
och ej överstiga 7 år

4,24 år

Bild 11: Borgensåtagande och koncernens re-
sultat

 Borgensåtagande 
(mnkr)

2013 2014 2015

Kommunägda företag 175,1 203,1 218,8

varav Munkedals Bostäder 
AB

130,0 158,6 175,0

varav RKHF 39,1 38,5 37,8

varav Dingle industrilo-
kaler

6,0 6,0 6,0

Föreningar 0,3 0,2 0,2

Egna hem och småhus 0,4 0,2 0,2

Summa 
Borgensåtagande

175,6 203,5 219,1

Koncernens resultat 11,4 -0,3 3,3

Borgensåtagande kr/invå-
nare

17 207 19 867 21 472

Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen 
men är för kommunen en stor post som medför en 
ökad risk och ger kommunen lägre handlingsbered-
skap. De borgensåtagande som kommunen ingått 
ökar från 2013 på 176 mnkr till att för 2015 uppgå 
till 219 mnkr. Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker 
för andra året i rad. Detta beror i huvudsak på lägre 
inkomstbasbelopp. Totalt sett innebär dessa ökade 
åtaganden en högre risk. Inför kommande år kom-
mer bostadsbolagets borgen att öka. Beviljad ökning 
är 100 mnkr.

Kommuninvest
Munkedals kommun har tillsammans med ytterligare 
279 kommuner och landsting ingått medlemskap i 
Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen är 
ett samarbete mellan kommuner och landsting kring 
finansiella tjänster. Munkedals kommun ökade sitt 
insatskapital i Kommuninvest under 2015 och upp-
går nu till högsta nivån, det vill säga 900 kr per invå-
nare - totalt 9,2 mnkr. All upplåning i Kommuninvest 
sker med stöd av solidarisk borgen. Munkedals kom-
muns lån hos Kommuninvest uppgick vid årsskiftet 
till 196,7 mnkr vilket motsvarar 91 % av den totala 
låneskulden. Risken för infriande av borgen bedöms 
som mycket liten.

Borgen egnahem och småhus
Borgensåtagande: 0,2 mnkr

Kommunal ansvarsförbindelse ska enligt kreditga-
rantiförordningen lämnas för kreditgarantier för eg-
nahem och småhus och för bostadsrättföreningar 

Bild 9: Finansiella nettotillgångar
Finansiella nettotill-

gångar (mnkr)
2013 2014 2015

Omsättningstillgångar + 
finansiella anläggnings-
tillgångar

234,3 237,5 248,4

Kortfristiga och långfris-
tiga skulder

311,5 316,9 349,8

Netto -77,2 -79,4 -101,4

Måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betal-
ningsstyrka på ”medellång sikt”. De finansiella till-
gångarna ligger på en stabil nivå och ökar något 
under året pga ökad insats i Kommuninvest. Trots 
det försämras de finansiella nettotillgångarna, denna 
utveckling beror på att investeringar inte finansieras 
av skatteintäkter. En ökning av långa lån gjordes un-
der året. Utvecklingen innebär ändå en försvagning 
av kommunens beredskap på medellång sikt.

Bild 10: Finansiella risker
 Genomsnittsränta (%) 
och finansiella derivat 

(mnkr)

2013 2014 2015

Genomsnittsränta (%) 2,8 2,5 2,4

Kapitalbindningstid

0 - 12 månader 120,5 120,5 107,2

1 år - 5 år 84,7 84,7 110,0

5 år och mer 0,0 0,0 0,0

Räntebindningstid

0-12 mån 45,2 45,2 57,2

1 år -3 år 0,0 0,0 0,0

3 år- 5 år 0,0 0,0 60,0

5 år och mer 160,0 160,0 100,0

Låneskuld 205,2 205,2 217,2

Säkrad låneskuld genom 
swapar
varav SEB
varav Swedbank

160,0
125,0
35,0

160,0
125,0
35,0

160,0 
125,0 
35,0

Marknadsvärde 
ränteswapar

-0,4 -18,4 -15,7

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och be-
skriva eventuella ränterisker och valutarisker. Med 
ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån 
och med valutarisk avses risk för eventuella kursför-
luster vid utlandslån. Några lån i utlandet har inte 
kommunen varvid kursförluster inte förkommer.

Däremot påverkar en höjning av räntan med 1 % 
de externa lånekostnaderna med ca 0,6 mnkr dock 
skulle vår genomsnittsränta skulle endast öka med 
ca 0,25 % tack vare swapar.  

Ränteläget är förnärvarande mycket lågt vilket på-
verkat kommunens lånekostnader positivt. Den ge-
nomsnittliga räntan har sjunkit till 2,4 % (inkl swa-
par). Samtliga kommunens lån lades om under året.

Avstämning mot finanspolicyn visar att samtliga mål 
är uppfyllda.
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om dessa beviljats räntebidrag. Liten risk för inlösen 
av borgen.

Borgen Munkedals Bostäder AB (100 %)
Borgensåtagande 175 mnkr

Bolaget visar ett bättre resultat för 2015 än de se-
naste två åren. Resultatet uppgår till 1,9 mnkr, so-
liditeten förbättras och landar på 9,6 %. Detta be-
ror på i huvudsak en redovisningsteknisk förändring 
dvs införande av komponentavskrivning har med-
fört återföring av tidigare nedskrivna fastigheter 
vilket påverkat resultatet postitivt. Under året har 
bostadsbolaget erhållit beslut på ökning av borgen 
med 100 mnkr vilket kommer att ske under 2016.  
Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott 
bedöms fortfarande som liten.

Dingle Industrilokaler AB (51 %)
Borgensåtagande 6 mnkr

Bolagets resultat för 2015 uppgår till  -0,1 mnkr och 
soliditeten är 32,3 %. Risk för infriande av borgen 
bedöms som liten.

Kooperativa Hyresrättsföreningen 
Borgensåtagande 38 mnkr

Borgen avser åtagande gentemot Kooperativa Hy-
resrättsföreningen Sörby- och Dinglegården. Risk för 
infriande av borgen bedöms som liten.

Bild 12: Pensionsåtagande
Pensionsåtagande 

(mnkr)
2013 2014 2015

Avsättning till pensioner 7,1 7,0 7,4

Pensioner äldre än 1998 
(ansvarsförbindelsen)

255,1 242,8 232,8

Total pensionsskuld 262,2 249,8 240,2

varav särskild löneskatt 51 49 47

Munkedals kommun har som de flesta andra kom-
munerna i Sverige en stor pensionsskuld till sina 
anställda från tiden före 1998. Perioden före 1998 
betalades det inte in någon pension löpande under 
intjänandet av pensionsrätten som man gör idag. 
Man tog istället kostnaden när pensionen skulle 
utbetalas. 

1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av 
pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Den 
summa som upparbetats före 1998 hanteras som en 
skuld till de anställda och kallas för ansvarsförbindel-
sen eftersom den inte finns med som en post i ba-
lansräkningen. Detta kallas även för Blandmodellen.

Pensionsförpliktelserna utanför balansräkningen 
uppgår till 233 mnkr. Denna post medför ökad risk 
och ger kommunen lägre handlingsberedskap. Totala 
pensionsskulden uppgår till 240,2 mnkr varav den 
största delen redovisas inom linjen som ansvarsför-
bindelse. 

Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker för tredje 
året i rad. Förändringen mellan 2015 och 2014 be-
ror i huvudsak på lägre uppräkning av ränte- och 
basbelopp. Totalt sett innebär dessa åtaganden en 
hög risk. Inom en 5 årsperiod kommer utbetalning 
av pensioner att öka. 

Bild 13: Budgetföljsamhet 
 Budgetföljsamhet 

(mnkr)
B o k -

slut
B u d -

get
A v v i -
kelse

Verksamhetens netto-
kostnader

-548,8 -546,0 -2,8

Skatter och generella 
bidrag

551,8 551,6 0,2

Finansnetto -2,8 -4,2 1,4

Årets resultat 0,2 1,4 -1,2

En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det 
önskvärda. Tyvärr uppvisar kommunen för 3 året 
i rad en negativ budgetavvikelse framförallt inom 
nämnderna. Årets resultat budgeterades till 0,25 %, 
utfallet landade på 0,03 %. I huvudsak handlar det 
om stora avvikelser inom kommunstyrelsens verk-
samhet. 

April Aug Utfall 
2015

Avvi-
kelse 
aug

Kommunlednings-
kontor

2,2 2,1 2,1 0,0

Sektor Samhälls-
byggnad

0,4 0,6 2,0 1,5

Sektor Barn och 
utbildning

2,2 0,3 2,8 2,5

Sektor Vård och 
Omsorg

-5,7 -8,4 -9,4 -1,0

Sektor Stöd -11,4 -20,2 -16,1 4,1

Summa Kommun-
styrelsen

-12,4 -25,7 -18,7 7,0

Övriga nämnder -0,1 -0,1 0,1 0,1

Byggnämnden 0,3 0,5 1,1 0,6

Finans 6,0 11,9 17,8 5,8

Summa -6,1 -13,3 0,3 13,6

Prognossäkerheten visar inom nämnderna på av-
vikelser framförallt sektorerna Barn- och utbildning 
och Stöd men även för finans. Orsaken till den stora 
prognosdifferensen för finansen beror på sent be-
sked gällande ersättning för flyktingmottagande, 
förbättring av pensions- samt semesterlöneskuld. 
Dessa två sistnämnda beräkningar blir klara först 
efter årsskiftet.

Avslutande kommentarer
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäk-
ter och kostnader. Precis som det finansiella målet 
är uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. 
Med en sådan resultatnivå klarar kommunen 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 att leva upp till god ekonomisk hushållning bör 
de uppsatta långsiktiga målen hållas.  Främst hand-
lar det om att komma tillrätta med nettokostnadsan-
delen dvs verksamheternas intäkter och kostnader. 
Nivån måste sänkas för att skapa utrymme till resul-
tat och självfinansiering av investeringar men även 

114



24

Munkedals kommun | Årsredovisning 2015
Förvaltningsberättelse

göra det möjligt att ge utrymme till amortering av 
de långfristiga skulderna. Och också ge utrymme för 
kommande satsningar som kommande investerings-
behov. 

Finansiell analys Kommunkoncernen
Kommunkoncernen innehåller 2015 koncernföreta-
gen Munkedals Bostäder AB, Munkedals Vatten AB, 
och Dingle industrilokaler AB samt uppdragsföreta-
gen Rambo AB och Kooperativa hyresrättsföreningen 
Sörby- och Dinglegården.

I slutet av 2015 förvärvades fastighetsbolag Vadhol-
men Foss 2:81 Mfl AB. Då förvärvet skedde så sent på 
(29/12-15) tas bolaget inte med i redovisningen för 
kommunkoncernen.

Modell för finansiell analys
För att analysera koncernen och kommunen används 
samma finansiella analysmodell. Den är uppbyggd 
runt fyra aspekter; resultat, kapacitet, risk samt kon-
troll över den finansiella utvecklingen. 

Resultat
Kommunkoncernen omsätter 536 mnkr, där Munke-
dal står för den största delen. Resultatet för koncer-
nen är för året positivt och landar på + 3,3 mnkr. 
Kommunens resultat uppgår till +0,2 mnkr, Munke-
dals Bostäder AB +1,9 mnkr, Munkedals Vatten AB 
0 mnkr, Rambo AB +1,2 mnkr samt Kooperativa hy-
resrättsföreningen +0,2, Dingle Industrilokaler AB 
+0,1 mnkr. Kommunkoncernen har, med undantag 
för Dingle Industrilokaler AB positiva resultat. 

Investeringsutgifterna uppgick totalt till 64 mnkr i 
koncernen av vilka 41 mnkr avser kommunen.

Kapacitet
Kapacitet söker mäta och redovisa vilken långsiktig 
finansiell motståndskraft kommunen har. Viktiga mått 
när kapaciteten analyseras är att se hur soliditet och 
låneskuld förändras över tid. Soliditeten är ett mått 
på koncernens långsiktiga betalningsförmåga dvs hur 
stor andel av balansomslutningen som har finansie-
rats med eget kapital. Soliditeten påverkas av för-
ändrad balansomslutning samt ett förändrat resultat.

Koncernens soliditet uppgår till 26,8 % vilket är en 
försämring jämfört med föregående år (27,8 %). För-
klaringen till minskningen är ökad låneskuld för kom-
munen. 

Kommunens samlade låneskuld uppgår till 425,2 
mnkr av dessa omsätts 80 mnkr inom loppet av ett 
år. Koncernens långfristiga låneskuld ökar med 27,4 
mnkr. Den största delen av skulden, 63 % av låne-
skulden är  kommunen och 28 % av låneskulden till-
hör Munkbo AB.  Munkedal Vatten AB har en långfris-
tig skuld på 76 mnkr, denna elimineras pga upprättad 
revers mellan kommunen och bolaget. Det är väsent-
ligt att kommunen och Munkbo förbättrar soliditeten 
på sikt för att därmed konsolidera koncernens ekono-
miska resultat. 

Risk
Risken beskriver hur finansiellt exponerad koncernen 
i det korta- och medellånga perspektivet. Både kassa- 
och balanslikviditeten är relativt låga 54,4 % respek-
tive 69,7 %. Vilket för bägge talen är en minskning 

jämfört med föregående år.

När kommunens likviditet analyseras är det viktigt att 
inte bara se till koncernens tillgångar i form av likvida 
medel och kortfristiga fordringar. För att få en sam-
lad bild bör även koncernens lånestock inkluderas. Ett 
mått som tar hänsyn till både likvida medel och upp-
låning är nettolåneskulden. Den visar på skillnaden 
mellan de likvida medlen och koncernens långfristiga 
låneskuld. Nettolåneskulden har ökat 26 mnkr från 
339 mnkr till 365 mnkr. De likvida medlen har ökat 
med 1,5 mnkr och de långfristiga skulderna har ökat 
med 27 mnkr. 

Den finansiella kontrollen
Med finansiell kontroll avses bl a hur upprättad bud-
get och finansiella målsättningar efterlevs. Koncernen 
har idag ingen gemensam koncernbudget utan varje 
bolag upprättar sin egen budget. Bolagens budget-
ar godkänns i Kommunfullmäktige. Avstämning mot 
budgeterna görs i delårsboksluten. Avvikelser har 
dock funnit gentemot budgeten under året – då åt 
det positiva hållet. Det samma gäller för de prognoser 
bolaget gjort under året. 

Avslutande kommentarer
Koncernens resultat är återigen positivt med undan-
tag av 2014 har resultaten för koncernen varit posi-
tiva de senaste åren. Soliditeten minskar till 26,8 % 
och uppnår det lägsta värden sedan 2010. 

Då koncernens soliditet är låg och långfristig låne-
skuld är relativt hög är det viktigt att påbörja amor-
tering av skulderna. Den höga låneskulden gör att 
koncernen är känslig för förändringar i räntenivåer. 
Både Munkedals kommun och Munkedals Bostäder AB 
använder sig av swappar för att hantera denna risk. 
Genomsnittliga räntan för Munkedals Kommun och 
Munkedals Bostäder AB medräknat lånen och swap-
parna är 2,6 %. Årets låga räntor har bidragit till att 
finansnettot sjunkit med 1,0 mnkr och uppgår till - 
9,8 mnkr.

För att skapa utrymme för självfinansiering av kom-
mande investeringar bör helst nettoinvesteringarna 
de kommande åren inte överstiga avskrivningarna.

Finansiella nyckeltal koncernen
2013 2014 2015

Verksamhetens nettokost-
nader (mnkr)

486 521 536

Finansnetto (mnkr) -10 -11 -10

Årets resultat (mnkr) 11 0 3

Nettoinvesteringar (mnkr) 184 62 64

Långfristiga skulder 267 398 425

Soliditet enligt balansräk-
ning (%)

29,8 27,8 26,8

Årets resultat / skatter o 
statsb. (%)

2,2 -0,1 0,6

Förändring eget kapital 
(%)

5,7 -1,5 2,2

Kassalikviditet % 44,9 86,5 54,4

Balanslikviditet % 63,7 119,3 69,7
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God ekonomisk hushållning
Sedan 1992 har kommunerna enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheterna ska 
bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Efter det har ytterligare krav tillkommit balanskra-
vet (år 2000) samt möjlighet till resultatutjämning (RUR) (2013). Dessa lagstiftningskrav ska 
samtliga följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

Detta avsnitt kommer att först redovisa uppföljning 
av kommunens mål och riktlinjer för ekonomi och 
verksamhet för god ekonomisk hushållning. Därefter 
redovisas balanskravsutredning och redovisning av 
resultatutjämningsreserven.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav 
som innebär att hushålla i tiden och över tiden och 
utgår ifrån lagkrav som återfinns i 8:e kapitlet Kom-
munallagen. Kravet på god ekonomisk hushållning 
grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha för-
utsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden. 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning samt tillämpning av resul-
tatutjämning (2013). Riktlinjerna reviderades 2014 
i samband med ny styrmodell. Riktlinjerna gäller för 
planeringsperioden 2015-2019. Med lagens defini-
tion som utgångspunkt är riktlinjerna antagna uti-
från att varje generation ska bekosta den kommu-
nala service som konsumeras och därigenom lämna 
över ett oförändrat finansiellt utrymme till kom-
mande generationer. Det vill säga att väga ekonomi 
mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verk-
samhetens behov nu och mot verksamhetens behov 
på längre sikt. 

Munkedals inriktningsmål är uppdelade i mål för 
verksamheten (antagna i budget 2015) samt finan-
siella (riktlinjerna för god ekonomisk hushållning). 
Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vi-
sion: Munkedal – mer av livet. En hållbart växande 
kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss 
an framtidens utmaningar tillsammans!

Mål och mått som är ej uppfyllda redovisas med fär-
gen röd samt symbolen        

Mål och mått som är delvis uppfyllda redovisas med 
färgen gul samt symbolen

Mål och mått som är i hög grad uppfyllt redovisas 
med färgen grön samt symbolen     

Mål och mått som är helt uppfyllda redovisas med 
färgen grön samt symbolen

Finansiella inriktningsmål

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genom-
snittliga resultatet i förhållande till skattein-
täkter samt generella statsbidrag och utjäm-
ning uppgå till 2%. 
Målet är satt utifrån att kommunens resultatnivå ska 
vara stabilt på 2 % i förhållande till skatteintäkter 
samt generella statsbidrag och utjämning. Detta för 
att kunna självfinansiera investeringar och därmed 
inte öka på kommunens skulder. Det innebär också 
att kommunens finansiella handlingsutrymme på 

kort och lång sikt stärks. 

Mellan 2002 till 2013 var kommunens resultat posi-
tivt. 2014 landade resultatet på ett underskott -1,9 
mnkr och för året +0,2 mnkr. Det genomsnittliga 
resultatet över de senaste tre åren kommer endast 
upp i 0,6 %. 

Årets resultat på 0,2 mnkr motsvarar 0,03 % i re-
sultatnivå, vilket innebär att målet inte är uppfyllt 
2015.

2.Soliditetsmål -Soliditeten ska öka med 4-pro-
centenheter
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme ju högre soliditet de-
sto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har 
finansierats med eget kapital respektive skulder. Ju 
högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kom-
munen.  

Kommunfullmäktige beslutade om att soliditeten 
(exklusive samtliga pensionsförpliktelser med vid-
hängande löneskatt) under planeringsperioden ska 
öka med 4-procentenheter. 

Soliditetsutvecklingen har under flera år varit positiv 
för Munkedals kommun, men sedan 2014 har det 
ändrats till en negativ utveckling. Kommunens soli-
ditet landade på 34,7% vilket är en försämring med 
3,7 % jämfört med målet. Målet har inte uppfyllts 
2015.

3.Investeringsmål- Självfinansieringsgraden 
av investeringar 100 %
För att uppnå god ekonomisk hushållning bör, när 
den löpande driften finansierats, en tillräckligt stor 
andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finan-
siera årets investeringar. Detta mäts genom nyckel-
talet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”, 
kan även kallas självfinansieringsgrad. Kommunfull-
mäktige har beslutat om att självfinansieringsgraden 
ska uppgå till 100 %.  

Nettoinvesteringarna under året uppgår till 41,4 
mnkr vilket till stor del beror på struktursatsning av 
kommunens förskolor. Under året har kommunen er-
hållit ca 2 mnkr i investeringsbidrag främst rör det 
statsbidrag för fiber samt ersättning för insats i väg.

Skattefinansieringsgraden av investeringar uppgick 
till 76 % för 2013 och 65 % för 2014 och landar på 
46 % för 2015. Detta innebär att kommunen inte 
finansierar investeringar med skatteintäkter under 
perioden. Kommunens mål uppnås inte 2015.

4.Skattemål - Skattesatsen ska sänkas
Målet att skattesatsen ska sänkas är uppfyllt då skat-
ten beslutades sänktas med 0,15 öre, från 22:83 till 
22:68 år 2015.
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Den totala kommunalskattesatsen uppgår till 33,96 
kr vilket är 1,23 kr högre än för regionen och 1,97 
kr högre än riket. Inför 2016 höjs primärkommunal-
skatten till 23,63 kr. Med kommunens relativt höga 
utdebitering begränsas det finansiella handlingsut-
rymmet. Målet nås 2015.

Finansiella resultatmål
Utgångspunkten för de finansiella resultatmålen 
(kortsiktiga) är de finansiella inriktningsmålen (lång-
siktiga).

      

Mått Mål Utfall 
2015

Årets resultat (%) 0,25 0,0

Nettoinvesteringsnivå (mnkr) <30 41,4

Soliditetsutveckling (%) >38,4 34,7

Nettokostnadsandel (%) >98 99,4

Skattesats >22:83 22:68

Kommentar/Analys: 
De kortsiktiga finansiella målen visar på en låg mål-
uppfyllelse under 2015, endast ett utav de kortsik-
tiga finansiella målen är uppfyllt. 

Årets resultat på 0,2 mnkr motsvarar 0,03 % i resul-

tatnivå, vilket innebär att målet inte är uppfyllt. Tack 
vare flera intäktsposter av engångskaraktär under 
2015 blir resultatet positivt men det är en oroväck-
ande utveckling av verksamheternas nettokostnader. 

Nettoinvesteringarna under året uppgår till 41,4 
mnkr vilket innebär att inte heller investeringsmålet 
om 30 mnkr är uppfyllt. Till stor del beror detta på 
utbyggnader av Lilla Foss samt Önnebacka förskola.

Soliditetsutvecklingen har under flera år varit positiv 
för Munkedals kommun, men sedan 2014 har det 
ändrats till en negativ utveckling. Kommunens soli-
ditet landade på 34,7% vilket är en försämring med 
3,7 % jämfört med målet. 

Verksamheternas nettokostnadsandel som inte upp-
fyllt är 99,4%, dock så påverkas talet av jämförelse-
störande poster. Verksamheternas nettokostnadsan-
del exkl jämförelsestörande poster landar på 100,2 
% vilket innebär att verksamheterna förbrukar mer 
resurser än vad vi får i skatteintäkter och statsbi-
drag.

Målet att skattesatsen ska sänkas är uppfyllt då skat-
ten beslutades sänktas med 0,15 öre, från 22:83 till 
22:68 år 2015.
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Måluppfyllelse- inriktingsmål
Munkedals kommun visar på en god måluppfyllelse av verksamhetsmålen.

Kommunfullmäktige antar inriktningsmål med ut-
gångspunkt från programförklaring. Målen gäller 
över mandatperioden. Med inriktningsmålen formu-
lerar förtroendevalda en allmän inriktning för verk-
samheten. Kommunfullmäktiges intriktningsmål för 
2015 och måluppfyllelsen av dessa redovisas nedan.

Inriktingsmålen konkretiseras av varje nämnd i form 
av resultatmål. Varje inriktingsmålet anges med en 
siffermarkering som sedan återfinns tillsammans 
med resultatmålet, och på så sätt går det att härleda 
hur resultatmålen hänger ihop med inriktiningsmå-
len. Resultatmålen redovisas på efterföljande sidor.

Mål och mått som är ej uppfyllda redovisas med fär-
gen röd samt symbolen        

Mål och mått som är delvis uppfyllda redovisas med 
färgen gul samt symbolen

Mål och mått som är i hög grad uppfyllt redovisas 
med färgen grön samt symbolen     

Mål och mått som är helt uppfyllda redovisas med 
färgen grön samt symbolen  

1.Människor känner sig välkomna( nöj-
da)
Förvaltningen har arbetat mycket med bemötande 
och service framförallt med fokus på tillgänglighet. 
Mätning visar tyvärr att tillgängligheten sjunker jäm-
fört med föregående år. Den låga tillgängligheten till 
trots visar ändå mätningen på god information i sva-
ren 96 % nöjdhet. Detsamma gäller för värderingen 
intresse och engagemang. Inom bemötande har 
skett en rejäl förbättring och kommunen placerar 
sig nu högre än genomsnittet (föregående år 80 %). 
Vad gäller svar på frågor via mail har skett en succe-
sivt försämring under de tre senaste åren. Detta är 
något som kommer att prioriteras under året. Trots 
det är resultatet lägre än genomsnittet (88 %).

2.En hållbart växande kommun 
Hållbarhet är ett prioriterat område för kommunen. 
Året som gått har fokus legat på att minska kemika-
lieanvändningen respektive energiförbrukning i den 
kommunala verksamheten. Energiförbrukningen har 
minskat över tid, sedan 2009 upp till 30 %. En stor 
förbättring har också skett med en markant redu-
cering av fossila bränsle. Under året har också be-
slut om installation av att införa solenergi på två av 
kommunens förskolor skett. Solenergianläggningen 
är monterad och klar på en av förskolorna.

3.En trivsam, kreativ och spännande 
miljö 
Skapandet av ett servicekontor med inriktning på 
att förbättra servicen till medborgare har varit vik-

tigt och prioriterat. Medborgarkontoret kommer att 
stå klart 2016. Därefter sker en successiv ökning av 
tjänsterna inom medborgarservice både avseende 
kommunens interna verksamhet men också med ex-
tern verksamhet som Försäkringskassa, Kommunala 
bostadsbolaget m fl. Ett mycket lyckat projekt att 
skapa kreativa miljöer är uppstarten av IT-cafe för 
seniorer. Anpassning har också skett i i bibliotekets 
lokaler för att bättre passa målgruppen barn, detta 
har bidragit till ökad utlåning av böcker till barn och 
unga.

4.Invånarna mår bra, är trygga och trivs 
med livet
Minska utanförskap är väsentligt för att känna trygg-
het och trivsel. Som ett viktigt led i detta arbete 
pågår i samarbete mellan kommunen och arbets-
förmedlingen ett projekt att möta unga i arbetslös-
het. Minskat utanförskap handlar också om att ha 
förstahands kontrakt på boende. En minskning av 
andrahandskontrakt har skett. Ett tätt samarbete 
tillsammans med kommunens bostadsbolag är en 
framgångsfaktor i detta arbete. Samtliga gruppbo-
ende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta 
arbetet med IT teknik i syfte att hjälpa den enskilde 
brukaren i sin vardag. Ett projekt (No Limit) har på-
börjats under 2015 och kommer att fortsätta under 
2016 (i samverkan med andra aktörer, t.ex. ABF) vil-
ket syftar till att kunna möta människor med psykia-
triska funktionshinder. Uppslutningen har varit över 
förväntan och det har spridit sig vida.

5.Invånarna är delaktiga, handlings-
kraftiga och stolta
Att det finns mötesplatser möjliggör ökad delak-
tighet här kan nämnas kulturdagar, föredrag, flera 
allmänna arrangemang och konstutställningar samt 
firandet av nationaldagen. Kommunen tagit emot ett 
stort antal asylsökande barn och vuxna har kom-
munen stort fokus ett lyckat integrationsarbete för 
att skapa goda förutsättningar att ta emot barn och 
unga i förskola och skola samt att ge vuxna möjlig-
heter att så tidigt som möjligt få påbörja sina stu-
dier i svenska för invandrare, få barnomsorg till sina 
barn och komma ut i arbete eller vidare studier. Det 
pågående integrationsarbetet spelar en viktig roll i 
delaktighet.

6.Alla barn och unga får stöd att göra 
mesta möjliga av sina förutsättningar 
Målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs är 
tyvärr inte uppnått. För att stärka barnen arbetar 
förskolorna att intensivt och effektivt med språket i 
verksamheten. Pedagogerna har utbildats i recipro-
ka boksamtal och samtliga har fått en introduktion 
i TAKK. 

Implementering av den nya kommunövergripande 
språkplanen, och ”en läsande klass”. Årskurs 1 Pla-
nen används nu på alla enheter inom förskola och 
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skola. Införandet av ny språkplan har varit positiv 
då pedagoger tidigt kunnat se tendenser i vad som 
behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå 
god läs -och skrivförmåga. Detta ger goda förutsätt-
ningar för att en ökad andel elever tidigt kan ges 
stöd utifrån sina specifika behov. Lärare för de lägre 
åldrarna arbetar med en ”läsande klass” och kom-
mer även fortsättningsvis att göra detta. Planen ger 
goda förutsättningar att nå målet under kommande 
år.

7.Högre effektivitet och servicegrad 
gentemot våra kunder/medborgare
Förbättrad effektivitet genomförs inom ett antal om-
råden från nya riktlinjer för ärendeberedning, för-
bättrad kommunikation med föräldrar/vårdnadsha-
vare i och med programvaran Unikum, framtagande 
av informationsbroschyrer inom de största språk-
grupperna, träffpunkt för de flyktingar och mycket 
mer.

8.Bostadsbolaget ska genomföra delar 
av kommunens bostadspolitik. Finan-
siering inom bostadsbolagets budgetra-
mar
Bostadsbolaget har påbörjat inventeringen, en mät-
ning är genomförd under året.

Sammanfattning måluppfyllelse
Sammanfattningsvis innebär det att ett av de fyra 
finansiella inriktningsmålen är uppfyllda. Verksam-
hetsmålen å andra sidan visar på en godare målupp-
fyllelse. Av de åtta uppsatta inriktingsmålen är ett 
helt uppfyllt sex mål är delvis uppfyllda och visar på 
en positiv trend endast ett av målen är inte alls upp-
fyllt. Mot bakgrund av detta är ändå måluppfyllelsen 
för god ekonomisk hushållning mycket låg.

Dingle. Foto: Per Pixel Petersson
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Resultatmål Uppföljning Uppfyllt Trend

1.1 Ökad tillgänglighet för medbor-
garen

Som ett led i ökad tillgänglighet genomförs mätning 
på förvaltningen avseende telefoni, mail, bemötande 
och information om kontaktuppgifter. Jämfört med 
tidigare år sjunker tillgängligheten från 59 till 41%. 

2.1 Minska användningen av farliga 
kemikalier i våra verksamheter

Under året har inventering av användningen av far-
liga kemikalier påbörjats. Inom de områden som är 
inventerade begränsas användningen och en utfas-
ning sker successivt.

2.2 Öka arbetet med vägföreningar I princip är arbetet med att bilda samfällighetsfören-
ingar i kommunens tätorter klar. 

2.3 Energianvändning i kommunens 
fastigheter ska minska med 5 %

Målet att minska energianvändningen har uppnåtts. 
Minskningen uppgår till 30 % sedan 2009. Att minska 
energiförbrukningen är något som kontinuerligt pågår. 
Under året har flera åtgärder genomförts t ex isolering 
av ishallen.

2.4 Ökad grad av sopsortering och 
insamling av komposterbart material

Diskussion om utökad källsortering pågår. Det kom-
munala renhållningsbolaget Rambo AB har i uppgift att 
visa på hur nytt system för insamling av hushålls- och 
verksamhetsavfall skulle kunna genomföras. 

3.1 Bibliotek bredda verksamheten Under året har det skett ett utökat samarbete mellan 
huvudbiblioteket och filialerna. Biblioteket har under 
2015 startat ett IT-cafe för seniorer samt påbörjat 
samverkan med specialpedagoger i Resursteamet 
inom Elevhälsan.  

3.2 Öka attraktiviteten i Munkedal Munkedals kommun har utsetts som en av tio utvalda 
pilotkommuner av Tillväxtverket. Det är ett treårigt 
projekt för att stärka den lokala attraktionskraften. 
Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete ska 
strategier och handlingsplaner för näringsliv, lands-
bygd, kultur, turism och besöksnäring tas fram. 

3.3 Skapa servicekontor Implementering av medborgarservice pågår. Ombygg-
nad för att anpassa lokalerna efter den nya verksam-
heten pågår och inflyttning skedde under första delen 
av 2016. 

3.4 Förbättrad placering i närings-
livsranking -130

Målmedvetet arbete med att förbättra rankingen 
pågår. Ett näringslivsråd bildades under året. Projekt 
Attraktionskraft Munkedal är ytterligare en del. Stort 
fokus kommer att läggas på detta under 2016. 

4.1 Utanförskapet för barn och unga 
ska minska

Förslag är framtagna på hur förbättring kan ske i ar-
betet tillsammans med barn, unga och familj. En utök-
ning av familjebehandlingen har skett och under 2016 
kommer familjebehandlarna arbeta från ett eget hus 
där det även kommer att utföras vissa utredningar 
som kommunen tidigare har varit nödgade att anlita 
av andra aktörer. 

4.2 Ökad livskvalitet för funktions-
hindrade

En genomlysning av gruppbostäder inom LSS pågår 
och har hittills resulterat i ett aktivt arbete med pro-
jektet kvalitetsmått och nivågruppering inom boende-
na LSS. Detta arbete kommer att fortsätta även under 
våren 2016. Samtliga gruppboende har fått läsplattor 
tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik i 
syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag.

4.3 Öka informationen och delaktig-
heten till brukare/medborgare inom 
vård och omsorg

Verksamheterna arbetar aktivt med att förbättra infor-
mation samt öka delaktighet och inflytande från bru-
kare och anhöriga. Arbetet med hemsidan är pausad i 
brist på personalresurser.

Måluppfyllelse- resultatmål
Nedan redovisas uppföljning av nämndernas resultatmål. Första siffran visar vilket inriktings-
mål som resultatmålet härleds till.
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Resultatmål Uppföljning Uppfyllt Trend

4.4 Öka/utveckla det förebyggande 
arbetet inom både vård och omsorg

Flera aktiviteter pågår eller planeras att startas upp 
för att utveckla det förebyggande arbetet. På grund av 
personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har 
arbetet inte kunnat ta fart ordentligt.

5.1 Ökad information till våra bru-
kare/medborgare

Arbete pågår kontinuerligt för att öka information till 
brukare/medborgare/besökare. Kommunens hemsida 
har förbättrats under året genom att ny sökmotor 
installerats samt införande av en sk lyssna-funktion. 
Dialogen mellan kommuninvånare och den kommu-
nala organisationen stärks också genom införande av 
beredningen för Samhällsdialog där uppstart har skett 
under året.

5.2 Regelbundet skapa information/
träffpunkter förtroendevalda/förvalt-
ning med medborgarna

Informationsmöten har skett avseende integrations-
frågor, detta mål kan ses ihop med målet om ökad 
information.

5.3 Öka mötesplatser för alla åldrar i 
hela kommunen

Ett större antal mötesplatser har genomförts under 
året med kulturdagar, föredrag, flera allmänna ar-
rangemang som vuxna inom musik, scenkonst, dans 
och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. 
Fritidsgårdsverksamheten spelar en viktig roll i mötes-
platser och under året har nio specialkvällar genom-
förts på Kvällscaféet.

6.1 Alla elever ska kunna läsa (avko-
da/ljuda) i ÅK 1. Avkodning (förkla-
ring) och alfabetet och ljuda ihop

Målet att alla elever ska kunna läsa i årskurs 1 är ty-
värr inte uppnått. För att stärka barnen arbetar för-
skolorna att intensivt och effektivt med språket i verk-
samheten. Kommunövergripande språkplan ger goda 
förutsättningar att nå målet under kommande år.

6.2 Alla elever i ÅK 9 ska ha uppnått 
lägst betyg E i alla ämnen

Målet ej uppnått dock visar trenden att resultatet för-
bättrats jämfört med föregående år.

6.3 Operativa målen i matematik 
enligt kommunens deltagande i 
Sveriges kommuner och landstings 
satsning PISA 2015 ska uppnås

Sektorns två språkplaner och sektorns matematikplan 
är nu viktiga redskap i arbetet för likvärdighet samt 
arbetet med att utveckla undervisningen i svenska och 
matematik. Munkedal hör till de kommuner som mest 
har förbättrat sina resultat i PISA 2015.

6.4 Minst 70 % av eleverna som 
påbörjar studier vid Introduktions-
programmets preparandutbildning 
ska senast efter två terminer vara 
behöriga till nationellt gymnasiepro-
gram

Resultat: 80 % behöriga till nationellt gymnasiepro-
gram efter två terminer.

6.5 Inom sektor Barn- och utbildning 
ska personal ha goda ledaregenska-
per, ges kompetenshöjning, må bra 
och leverera goda resultat

För att öka upplevelsen av god hälsa och balans mel-
lan arbete och fritid sker samtal regelbundet, framfö-
rallt vid medarbetarsamtalet. Vid medarbetarsamtalet 
samtalas också om arbetssituationen för varje an-
ställd. Skolledarnas arbetssituation följs upp varannan 
månad med sektorchef.

-

7.1 Arbeta fram minst ett par för-
bättringar inom varje enhet

Ett stort antal förbättringsåtgärder pågår i hela orga-
nisationen för att effektivisera verksamheten. Några 
förbättringar att lyfta fram är utvecklingen av nya 
riktlinjer för ärendeberedning samt nytt förslag till 
arbetsordning för kommunfullmäktige, handlingsplan 
för införande av arbetssättet Äldres Behov I Centrum 
(ÄBIC) samt underlätta kommunikationen mellan för-
äldrar/vårdnadshavare med hjälp av programvaran 
Unikum. 

7.2 Användarvänlig och hanterbar 
författningssamling

En del i att göra författningssamlingen (samtliga styr-
dokument) mer användarvänlig och hanterbar är att 
se över och minska antalet styrdokument. I dagsläget 
är antalet styrdokument så många och så omfattande 
att uppföljning är för omfattande. Detta arbete påbör-
jades 2014 efter framtagande av ny styrmodell och 
kommer att pågå ett antal år framöver. 
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Balanskravsutredning med resultatutjämningsreserv
Det lagstadgade balanskravet infördes i kommunallagen år 2000. Det innebär att kommunerna 
ska besluta om en budget där intäkter överstiger kostnaderna. Skulle resultatet, när året är 
slut, vara negativt ska kommunen inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna under-
skottet. Detta genom att kommunfullmäktige beslutar om en plan för hur det ska ske. 

I detta avsnitt redovisas en balanskravsutredning. 
Efter denna utredning är klar erhålls ”Årets resultat 
efter balanskravsutredning före avsättning till RUR”.  
Därefter följer medel som förs till eller från RUR. En 
resultatutjämningsreserv inom balanskravsutred-
ningen ger varken påverkan på redovisningen, årets 
resultat eller ekonomiska nyckeltal. 

Lagstiftningen vad gäller RUR ger kommuner möjlig-
het att under vissa angivna förutsättningar reservera 
medel för att kunna täcka underskott vid ett senare 
tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en 
reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteun-
derlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att ut-
jämna normala svängningar i skatteunderlaget över 
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. 

Med RUR kan kommunen vid en tillfällig intäkts-
dämpning undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter som eventuellt senare måste byggas 
upp igen. 

Avsikten med RUR är således inte att göra det möj-
ligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om 
en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga 
inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitets-
synpunkt. RUR ska inte heller användas för att göra 
kortsiktiga förändringar av skattesatsen. 

Munkedal har beslutat att reservering till RUR får gö-
ras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av den del av årets resultat efter balanskravsutred-
ningar som överstiger: 

• en procent av summan av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämning, eller 

• två procent av summan av skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämning, om en 
kommun eller ett landsting har ett negativt eget 
kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sionsförpliktelser. 

Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att 
ianspråktagandet endast kan göras av de medel som 
redan finns reserverade i resultatutjämningsreser-
ven. 

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en re-
lativt hög skuldsättning samt höga borgensåtagan-
den får resultatutjämningsreserven maximalt uppgå 
till 10 mnkr.

Munkedal har inte de senaste 3 åren haft negativt 
balanskravsresultat och har därför inget underskott 
att återställa. 

 Snitt för skatteunder-
lagsutvecklingen

2013 2014 2015

Årets skatteintäktsut-
veckling under stiger 
10-årigt snitt 

-0,1 -0,3 0,5

10 –årigt snitt 3,8 3,9 4,5

Utfall för året 3,7 3,6 3,9

För Munkedals kommun tillämpas modellen att en 
prognos av det årliga underliggande skatteunder-
laget för riket, jämfört med den genomsnittliga ut-
vecklingen de senaste tio åren, används som rikt-
värde för när uttag ska få göras ur RUR. 

För 2015 finns ingen möjlighet att disponera medel 
ur RUR. Någon plan för återställande av balanskravs 
underskott behövs inte heller upprättas.

 Balanskravsutredning 2013 2014 2015

Årets resultat 10,6 -1,9 0,2

Reducering av samtliga 
realisationsvinster*

-0,1 -1,3 0,0

Vissa realisationsvinster 
enligt undantagsmöjlig-
heter

Orealiserade förluster i 
värdepapper

Återföring av orealise-
rade förluster i värdepap-
per

Årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar

10,5 -3,2 0,2

Reservering till resultat-
utjämningsreserv (RUR)

0,0 0,0 0,0

Disponering från resultat-
utjämningsreserv (RUR)

0,0 1,4 0,0

Balanskravsresultat 10,5 -1,8 0,2

Pensionsreserv 0,0 0,0 0,0

Social investeringsfond 1,2 1,8 0,0

Balanskravsresultat efter 
övriga justeringar

11,7 0,0 0,2

* RKR förtydligat 2015 att endast reavinster på anläggingstillgångar 
ingår.

 Resultatutjämnings-
reserven (RUR)(mnkr)

2013 2014 2015

Ingående värde 0,0 7,5 6,1

Reservering till RUR 7,5 0,0 0,0

Disponering av RUR 0,0 1,4 0,0

Utgående värde 7,5 6,1 6,1

Kommunen reserverade 7,5 mnkr 2013. 2014 togs 
1,4 mnkr i anspråk det innebär att 6,1 mnkr återstår 
som utgående värde 2015.
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Torreby Slott och de gamla stallarna. Foto: Per Pixel Petersson
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Benchmarking
Genom systematiska jämförelser förklaras likheter och olikheter mellan kommunerna i Norra 
Bohuslän. Arbetet skall leda till erfarenhetsutbyte och lärande.

Inledning
Kommunerna i Norra Bohuslän, Munkedal, Tanum, 
Lysekil, Sotenäs och Strömstad bedriver sedan flera 
år ett aktivt benchmarkingarbete. Syftet är att ge-
nom systematiska jämförelser kunna förklara lik-
heter/olikheter, förbättra verksamheten och utbyta 
erfarenheter mellan kommunerna. Områden som 
berörs är ekonomiska, omsorg (både barn och äld-
re), personal och VA. I årets årsredovisning redo-
visas enbart de finansiella jämförelsetal. Övriga tal 
redovisas i en benchmarkingrapport som utkommer 
under året.

Jämförelsetal 

Befolkning
Mått: Antal invånare

Kommun/År 2014 2015

Munkedal 10 243 10 205

Tanum 12 346 12 455

Lysekil 14 299 14 464

Sotenäs 8 931 9 006

Strömstad 12 694 12 854

Munkedals kommun minskar invånarantalet jämfört 
med 2014. För övriga kommuner i Norra Bohuslän 
har alla kommuner förutom Munekdal ökat sitt in-
vånarantal.

Ekonomi
Kommunalskatt

Mått: Kommunalskatt

Kommun/År 2014 2015

Riket 20,65 20,70

Munkedal 22,83 22,68

Tanum 21,56 21,56

Lysekil 22,46 22,46

Sotenäs 21,31 21,99

Strömstad 21,91 21,91

Munkedals kommun har en sänkt kommunalskatt 
sedan föregående år. Kommunen har den högsta 
kommunalskatten inom Norra Bohuslän och samt-
liga kommuner har en hög kommunalskatt jämfört 
med riket.

Resultat
Mått: Resultat

Kommun/År 2014 2015

Munkedal -1,9 0,2

Tanum 9,1 6,0

Lysekil 13,5 35,7

Sotenäs -14,3 13,3

Strömstad 12,5 14,4

2015 redovisar samtliga kommuner i Norra Bohus-
län positiva resultat. För Munkedals kommuns del är 
det ett blygsamt positivt resultat som påverkas utav 
engångsintäkter. 

Kostnadsutveckling
Mått: Kostnadsutveckling

Kommun/År 2014 2015

Munkedal 7,1 3,6

Tanum 5,2 3,1

Lysekil 3,7 0,6

Sotenäs 5,7 -0,5

Strömstad 9,4 3,9
 
För att långsiktigt nå och behålla en ekonomisk ba-
lans krävs en kontroll över kostnadsutvecklingen, 
att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. 
Nästan alla kommuner har ökat sin kostnadsutveck-
ling vilket innebär att kostnaderna ökar snabbare än 
intäkterna.

Soliditeten

Mått: Soliditet

Kommun/År 2014 2015

Munkedal 36,9 34,7

Tanum 36,9 35,6

Lysekil 39,6 46,4

Sotenäs 51,3 50,0

Strömstad 54,5 56,2

Mått: Soliditet inkl ansvarsförbindelse

Kommun/År 2014 2015

Munkedal -10,2 -7,7

Tanum 10,1 10,8

Lysekil -27,3 -20,1

Sotenäs 23,0 23,7

Strömstad 21,8 25,3

Den långsiktiga betalningsförmågan även kallad den 
finansiella styrkan skiljer sig väsentligt mellan kom-
munerna. Munkedal och Lysekils kommun har en ne-
gativ soliditet inklusive ansvarsförbindelsen medan 
övriga kommuner har en positiv soliditet både med 
och utan ansvarsförbindelsen. 
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KKIK
Efter flera år med sjunkande resultat inom skolan så har trenden vänt de två senaste åren.

Bakgrund
”Kommunens kvalitet i korthet” är ett nätverk som 
numera består av 218 av landets kommuner. Kom-
munens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommu-
ner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kva-
litetsmätningar och jämförelser mellan kommuner ur 
ett medborgarperspektiv.

Syftet med projektet har varit att göra jämförelser 
utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får 
från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska 
underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen 
används och vad man får för pengarna.

Frågorna är sorterade under fem perspektiv: Till-
gänglighet, Trygghet, Information och delaktighet, 
Effektivitet samt Kommunen som samhällsutveck-
lare. Frågorna är hämtade från olika verksamhets-
områden och ger en samlad bild av vad kommunen 
åstadkommer. Resultaten bör ses som indikatorer.

Tillgänglighet
Att snabbt och utan besvär få tag på rätt handläg-
gare och få en enkel fråga besvarad via e-post i rim-
lig tid, eller hur många timmar simhallen har öppet 
är bevis på hur bra, eller mindre bra, den kommu-
nala servicen är. Samma gäller för hur länge man får 
vänta på en plats inom förskolan eller äldreboende.

Munkedal har förbättrat sig inom vissa delar. Gläd-
jande är att 100% av medborgare uppfattar att de 
får ett gott bemätande via telefon, tyvärr har ande-
len som får kontakt med en handläggare för sjunkit 
till 41 %. Munkedal utmärker sig bland de främsta 
i väntetiden både inom förskoleverksamheten och 
äldreboende.

Trygghet
Trygghet kan vara att veta att inte behöva möta 
en ny vårdare varje gång hemtjänsten knackar på. 
Trygghet kan också vara hur många barn varje för-
skolepersonal har att ta hand om. 

Munkedal har arbetat med att förtydliga och förbättra 
kontaktmannaskapet inom hemtjänsten. Hemtjäns-
ten har även delats in i mindre planeringsgrupper 
utifrån kontaktmannaskap och geografi, vilket bidrar 
till bättre kontinuitet. Målsättningen är att ligga mel-
lan 10 och 12 personer som besöker en äldre person 
under 14 dagar. Vilket man når upp till under 2015.

Delaktighet och information
Under den här rubriken hittar du mått som handlar 
om förutsättningarna för medborgarinflytande och 
demokrati, och om kvaliteten på kommunens webb-
plats.

Effektivitet
Frågor om kommunens kostnadseffektivitet handlar 
om vilket resultat man får ut av nedlagda kostnader: 
Alltså hur mycket man får för pengarna. Det man tit-
tar på är vilken service verksamheten erbjuder, vad 
det kostar per brukare eller enhet samt hur nöjda 
brukarna är med den service som erbjuds. Under-
sökningen gäller skolan, särskilt boende, hemtjänst 

samt grupp och serviceboende enligt LSS.

Munkedal har förbättrat sina resultat inom skolans 
område. Glädjande har resultaten i nationella prov 
för årkurs 6 förbättrats så pass att Munkedal 2015 
tillhörde den bästa gruppen.  En av förklaringarna 
är arbetet med systematisk kvalitetsförbättring där 
man arbetar med den röda tråden i barn/elevers lä-
rande. Läsår 2013/2014 har man fokuserat på att 
förbättra undervisningen i matematik och språk. En 
matematikplan och språkplan är färdig med inbygg-
da kontrollstationer. Arbetet med kontrollstationer är 
avsedda att tidigt fånga upp barn i behov av stöd för 
att positivt gynna läs och skrivutveckling och främja 
goda resultat i språk och matematik.

Kommunen som samhällsutvecklare
Bedömningen av hur framgångsrik en kommun är 
som samhällsbyggare måste med nödvändighet bli 
väldigt sammansatt. Det behövs mått från många 
olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas. 
Här redovisas nio mått av skiftande slag som tillsam-
mans kan ge en viss uppfattning om Munkedal som 
samhällsbyggare.

Läsförståelse
Här visar färgen i rutorna under årtalen hur kom-
munen står sig i jämförelsen med de andra kom-
munerna som är med i undersökningen. Siffrorna i 
rutorna visar kommunens förändring mellan åren. 
Alla resultat delas i fyra lika grupper vilka markeras 
med mörkt grönt (bäst), ljus grönt (näst bäst), gult 
(näst sämst) och rött (sämst).

Mörkgrön Bästa gruppen

Ljusgrön Näst bästa gruppen

Gul Näst sämsta gruppen

Röd Sämsta gruppen

Vit Ingen färg, 
ej inrapporterat
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Tillgänglighet 2013 2014 2015

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två 
arbetsdagar (%)

87 85 70

Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på 
en enkel fråga (%)

44 59 41

Andel av medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt 
en enkel fråga (%)

88 80 100

Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden 8-17 på 
vardagar (tim)

4 4 3

Öppettider utöver vardagar 8-17 på återvinningscentral (tim) 8 8 8

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamhet har fått plats på önskat 
placeringsdatum? (%)

98 86 81

Väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat 
datum (dagar)

10 28 30

Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats 
(dagar)

34 26 24

Trygghet 2013 2014 2015

Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, 
under 14 dagar (vårdare)

15 16 12

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad (barn) 5,7 5,6 5,8

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Faktiskt (barn) 3,7 3,5 4,0

Delaktighet och information 2013 2014 2015

Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? (%) - 81,3 -

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%) 81 81 82

Hur väl möjliggör kommunen för medborgaren att delta i kommunens utveckling? (%) 53 30 56

Effektivitet - Skolan 2013 2014 2015

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? (Kr) 118 750 118 434 119 575

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? (%) 88 92 95

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? (%) 59 58 62

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. Elev i åk 9 som är behö-
riga till ett yrkesprogram (%)

86,8 84,8 84,0

Kostnad per betygspoäng. Kostnadseffektivitet inom skolan. (Kr) 355 344 362

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (%) Ej jämförbart med 2013-
2014

79 88 81

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram (Kr) Ej jämförbart med 2013-2014 20 942 - 21 490

Effektivitet - Särskilt boeende 2013 2014 2015

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende(%) 55 55 52

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? (Kr) From 2015 ingår lokalkostnader 666 720 698 121 833 405

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende? (%) - 77 -

Effektivitet - Hemtjänst och grupp/serviceboende enligt LSS 2013 2014 2015

Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (%) 70 61 61

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? (%) 231 176 261 259 335 372

Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (%) 94 97 97

Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp och serviceboende? (%) 78 72 74

Kommunen som samhällsutvecklare - Arbetstillfällen och företagande 2013 2014 2015

Andelen av kommunens invånare 20-64 år som förvärsarbetar (%) 78,3 78,5 78,4

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (%) 3,3 3,3 3,2

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? (%) 5,8 5,3 6,1

Företagsklimat, enkät enligt Svenskt näringslivs, ranking 140 175 176

Kommunen som samhällsutvecklare - Folkhälsa 2013 2014 2015

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (dagar) 8,0 9,2 10,5

Kommunen som samhällsutvecklare - Miljö 2013 2014 2015

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (%) 44 40 38

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (%) 25 31 43

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%) 6 10 14
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10 års översikt
Munkedals kommun visar ett svagt resultat för andra året i rad.

I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska 
utveckling och ställning under en tioårsperiod. Redo-
visas gör resultaträkningen och balansräkningen för 

kommunen samt väsentliga nyckeltal för kommunen 
och kommunkoncernen.

Resultaträkning Munkedals kommun
(Belopp i mnkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter 116 117 110 104 108 101 123 105 116 127

Verksamhetens kostnader -495 -516 -529 -534 -540 -552 -581 -583 -629 -656

Avskrivningar -20 -20 -22 -19 -20 -22 -19 -16 -17 -19

Verksamhetens 
nettokostnader

-398 -419 -441 -449 -452 -473 -477 -494 -530 -548

Skatteintäkter 326 336 353 355 360 368 372 383 392 405

Generella statsbidrag och

utjämningsbidrag 103 106 104 109 122 119 124 125 141 145

Avgifter utjämningssyste-
met

-5 -4 -3 -2 -2 -3 -3 0 -1 2

Finansiella intäkter 1 3 4 3 2 1 2 3 3 2

Finansiella kostnader -6 -11 -13 -8 -11 -6 -6 -6 -7 -5

Resultat före 
extraordinära poster

20 11 6 8 19 7 11 11 -2 1

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Årets resultat 20 11 6 8 19 7 11 11 -2 0
Balansräkning Munkedals kommun

(Belopp i mnkr)

Anläggningstillgångar 378 360 357 376 384 378 382 388 386 420

Omsättningstillgångar 70 106 123 98 97 113 118 123 129 129

Summa 448 466 480 474 480 491 500 511 515 549
Eget kapital 121 132 138 145 164 171 182 192 190 191

Skulder 327 334 342 329 316 320 317 319 325 358

Summa 448 466 480 474 480 491 500 511 515 549
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Resultaträkning
Kommunen redovisar 2015 ett positivt resultat på 
0,2 mnkr. Tioårsperioden dessförinnan har det redo-
visats positiva resultat förutom föregående år. 

Kommunens intäkter har ökat något under de se-
naste 10 åren, och kostnaderna har ökat med ca 160 
mnkr under perioden. Stor del av detta är löneök-
ningar och ökade kostnader för köp av huvudverk-
samhet. Denna kostnadsökning är något högre än 
intäktsökning i form av skatteintäkter och generella 
bidrag. Vilket blir urholkande för kommunens ekono-
mi på sikt. Under perioden 2012-2015 har kommu-
nen haft jämförelsestörande intäkter motsvarande 
ca 23 mnkr, beroende på återbetalning av inbetalda 
premier från AFA försäkring.

Balansräkningen
Kommunen har ökat sina tillgångar under åren, 
främst har detta skett i ökad exploatering/mark, 
bland annat i Säleby, Smedberg och Möe samt att 
kommunen har reverslån till bolag inom kommun-
koncernen. Kommunen har även köpt bolaget Vad-
holmen Foss 2:81 m.fl. AB och ökat sitt insatskapital 
till Kommuninvest.

Nyckeltal 
Nettokostnadsandelen av skatter och statsbidrag har 
hållit sig runt 97 % för kommunen och någon pro-
centenhet lägre för kommunkoncernen under denna 
tioårsperiod. Dock har de senaste åren legat högre. 
2015 då kommunen redovisar hamnar kommunen 
på en nettokostnadsandel på 99 %. Kommunen har 
då använt mer än de skattepengar/bidrag/taxor som 
har kommit verksamheten till del. 

Soliditeten förbättrades under åren 2006-2013, men 
de senaste åren har soliditeten minskat och är 2015 
på 35 %. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 
har dock förbättrats. Detta beror på att inkomstbas-
beloppet för 2015 fastställdes till ett lägre belopp än 
för ett år sedan, samt på utbetalningar av pensio-
ner. Det innebär en allt lägre skuld och kostnader 
för pensioner intjänade före 1998, som ansvarsför-
bindelsen är.

Låneskulden i kommunen och kommunkoncernen 
har under de senaste 10 åren ökat. Främst för att 
klara av investeringarna som under vissa år varit hö-
gre än årets resultat och avskrivningar. 

Nyckeltal kommunen
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat per invånare, 
kr

1087 1908 1052 557 733 1860 706 1046 -186 17

Resultat enligt balanskrav 20 4 -1 8 10 2 10 12 0 0

Nettokostnadsandel av 
skatter och statsbidrag, %

94 96 97 97 95 97 97 97 100 99

Kassalikviditet 52 94 84 57 56 63 46 40 79 68

Soliditet, % 27 29 29 31 34 35 38 38 37 35

Soliditet inkl. ansv.förb., % -17 -21 -19 -18 -12 -15 -11 -12 -10 -8

Låneskuld, mnkr 208 219 219 188 188 205 205 205 205 217

Nettoinvesteringar, mnkr 82 34 26 44 27 20 33 36 24 41

Kommunens skattesats 22:76 22:76 22:76 22:76 22:76 22:76 22:33 22:83 22:83 22:68

Invånarantal 31 december 10246 10256 10245 10246 10181 10223 10173 10205 10243 10205

Nyckeltalet resultat enligt balanskrav har reviderats mellan åren 2010-2013 för att bättre spegla vilka år 
som medel till Rur bokades upp.

Nyckeltal kommunkoncernen
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat per invånare, 
kr

804 1989 740 1211 1112 -33 323

Årets resultat 8 20 8 12 11 0 3,3

Nettokostnadsandel av 
skatter och statsbidrag, %

96 93 96 95 96 98 97

Kassalikviditet 60 64 67 51 45 87 54

Soliditet, % 25 27 28 29 30 28 27

Soliditet inkl. ansv.förb., % -11 -7 -9 -6 -7 -5 -3

Låneskuld, mnkr 320 334 351 353 367 398 425

Nettoinvesteringar, mnkr 42 56 48 54 184 62 64

128



38

Munkedals kommun | Årsredovisning 2015
Förvaltningsberättelse

Drift- och investeringsredovisning
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed 
god ekonomisk hushållning.

Driftsredovisning
(Belopp i mnkr)

Utfall 
kostnad

Utfall 
intäkt  Netto Årets 

budget
Avvi-
kelse

Nämnd 

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret -62,6 17,0 -45,6 -47,7 2,1

Sektorn för Samhällsbyggnad -100,2 12,4 -87,8 -89,8 2,0

Sektorn för barn & utbildning -213,2 29,8 -183,4 -186,2 2,8

Sektorn för Vård & omsorg -156,1 22,0 -134,1 -124,7 -9,4

Sektorn för stöd -152,8 51,5 -101,2 -85,1 -16,1

Summa Kommunstyrelsen -685,0 132,7 -552,1 -533,5 -18,6

Byggnadsnämnden

Adm och nämnd -0,4 0,0 -0,4 -0,5 0,2

Bygg -1,9 1,4 -0,5 -1,4 1,0

Summa Byggnadsnämnden -2,2 1,4 -0,9 -1,9 1,2

Övriga nämnder

Kommunfullmäktige -1,0 0,0 -1,0 -0,9 -0,1

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd -1,1 0,3 -0,8 -0,9 0,1

Revisionen -0,7 0,0 -0,7 -0,7 0,0

Lönenämnd -7,5 4,9 -2,5 -2,5 0,0

Summa övriga nämnder -10,2 5,3 -5,0 -5,0 0,0

Summa nämnder -697,4 139,4 -557,9 -540,5 -17,4

Pensioner inkl. löneskatt -14,0 3,9 -10,1 -12,9 2,8

Interna räntor 0,0 9,8 9,8 9,6 0,2

Sociala avgifter 0,0 4,1 4,1 4,0 0,1

Övrigt -1,2 6,5 5,3 -6,2 11,5

Summa verksamheter -712,6 163,7 -548,8 -546,0 -2,8

Skatteintäkter och generella statsbidrag -2,6 554,4 551,8 551,6 0,2

Finansiella poster -5,0 2,2 -2,8 -4,2 1,4

Summa efter skatter, statsbidrag och finans-
netto -720,1 720,4 0,2 1,4 -1,2

Driftredovisning
Driftredovisningen visar verksamhetens resursför-
brukning och avvikelser i förhållande till budget.

I nämndernas redovisning ingår både externa kost-
nader och avskrivningar samt interna poster såsom 
interna debiteringar, personalkostnadspålägg och in-
ternränta.

En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en 
fungerande ekonomistyrning och därmed god eko-

nomisk hushållning. Budgetföljsamhet mäter hur 
väl den ekonomiska styrningen fungerar mot givna 
förutsättningar i budgeten. Budgetföljsamheten för 
kommunens verksamheter är -3,2 %, alltså har mer 
pengar använts än den budgeterade ram som till-
delats verksamheterna.  Det i kombination med att 
nettokostnaderna ökar är oroväckande.
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Investeringsredovisning
(Belopp i mnkr) Budget Till-

läggs-
anslag

Årsbud-
get

Bokslut Avvi-
kelse

Nämnd 

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret bland annat 6,9 0,6 7,5 2,9 4,6
- Verksamhetssystem 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0

- Utbyte PC/Skrivare 1,3 0,0 1,3 1,1 0,2

Sektorn för barn & utbildning bland annat 2,6 0,0 2,6 1,4 1,2
-Komvux bilverkstad 1,2 0,0 1,2 0,7 0,5

Sektorn för Vård & omsorg bland annat 0,9 1,3 2,2 0,4 1,8
- Inventarier 0,4 0,6 1,0 0,3 0,6

Sektorn för stöd 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0

Sektorn för Samhällsbyggnad bland annat 21,1 5,8 26,9 35,8 -8,9
 - Tillbyggnad Lilla Foss förskola 10,0 -0,2 9,8 16,1 -6,3

 - Tillbyggnad Önnebacka förskola 0,0 -0,2 -0,2 7,1 -7,3

 - Bruksvägen 1,0 0,8 1,8 2,0 -0,1

 - Fibernät 0,6 2,6 3,1 3,3 -0,1

Summa Kommunstyrelsen 32,0 7,7 39,7 41,1 -1,3

Byggnadsnämnden 1,0 0,2 1,2 0,3 0,9

Summa Byggnadsnämnden 1,0 0,2 1,2 0,3 0,9

Övriga nämnder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa övriga nämnder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa investeringar 33,0 7,9 41,0 41,4 -0,4

Varav exploateringsverksamhet 1,6 1,2 2,8 1,7 1,2

Varav exploateringsverksamhet 6,1 1,2 7,3 5,8 1,5

Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen beskriver hur investe-
ringsutgiften under året fördelat sig på olika verk-
samhetsområden.

I Munkedals kommun så har det investerats för 41,4 
mnkr under året. De flesta investeringar har skett 
inom sektorn för samhällsbyggnad och den största 
investeringarna under året är tillbyggnad/ombygg-
nad av Lilla Foss förskola samt Önnebacka förskola. 
Dessa investeringar motsvarar 56 % av kommunens 
totala investeringsvolym 2015.

Kommunen har en självfinansieringsgrad på investe-
ringarna på 46,0 %. Då självfinansieringsgraden är 
under 100 % så innebär det att kommunen inte har 

kunnat finansiera samtliga sina investeringar med 
skatteintäkter utan då behöver det oftast tas lån. 
Munkedals kommun har under 2015 ökat sina lån 
med 12,0 mnkr till totalt 217,2 mnkr.
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Personalredovisning
Viktiga händelser
Fortsatt utbildning inom arbetsmiljöområdet under 
2015. Företagshälsovården har utbildat chefer samt 
skyddsombud inom SAM. Utbildning för alla chefer 
och skyddsombud inom alkohol och drogmissbruk, 
Aleforsstiftelsen.

Ledningsgruppssatsningar ” Det hållbara ledarska-
pet” för barn och utbildningssektorn har slutförts 
under 2015.

Under år 2015 har det genomförts arbetsmiljökart-
läggningar inom flera enheter. Alla kartläggningar 
har kopplats till handlingsplaner som kommer att 
följas upp under 2016.

Personalenheten har under hösten implementerat en 
ny personalhandbok för all personal och under våren 
2016 lanseras en helt ny chefshandbok, som ett stöd 
till kommunens chefer. Personalenheten har i början 
av året infört och implementerat ett nytt rekryte-
ringsverktyg samt nya rekryteringsrutiner.

Personalenheten genomförde i september en medar-
betarenkät. Svar har skickats ut till alla chefer som 
arbetar med enhetens svar samt handlingsplaner 
som ett led i en god arbetsmiljö.

Det pågår ett arbete för att ta fram en lönekartlägg-
ning enligt Diskrimineringslagen.

Personalenheten har tagit fram och implementerat 
ett paket för lönestrategi och lönebildning.

Personalstruktur
Antal anställda 

2015
Kvinnor Män Totalt

Tillsvidare 755 99 854

Visstid 99 18 117

Totalt 854 117 971
Antal anställda 

2014
Tillsvidare 729 92 821

Visstid 94 16 110

Totalt 823 108 931

 
Munkedals kommun hade vid 2015 års slut 971 
tillsvidareanställda personer(870 åa=årsarbetare). 
Timavlönad personal är inte medräknad. Antal an-
ställda ökade under 2015 och ökningen uppgick vid 
mättillfället med 40 personer.

Ökning av antalet anställda har skett inom flera om-
råden men främst som volymökning inom PUT-bo-
ende (ensamkommande flyktingbarn), IFO, förskola 
samt arbetsmarknadsenheten. 

Ökning även inom vård och omsorg främst ökning av 
bemanningsenhetens personal.

Medelåldern ibland anställda i Munkedals kommun 
2015 är 42,6 år. År 2014 låg medelåldern på 43,5 år. 
En föryngring har skett med 9 månader.

Sysselsättnings-
grad

2014 2015

0-74% 188 184

75-99% 220 217

100% 523 570

Under 2015 har heltider ökat med 54 personer. Ök-
ning har skett främst inom sektor stöd. Arbetet med 
heltidsprojektet har pågått under 2015 och påverkar 
och ger en positiv utveckling. En utredning/genom-
lysning gjordes av heltidsprojektet under slutet av 
2015. Genomlysningen samt plan för fortsatt arbe-
te presenterades i november 2015. Fortsatt arbeta 
med heltidsprojektet.

Personalrörlighet
Under 2015 har 73 personer avslutat sin anställning 
i Munkedals kommun.  27 personer gick i pension 
och 46 personer sa upp sig på egen begäran. Det har 
rekryterats 42 nya personer till kommunen.

2014 avslutade 53 personer sina anställningar i kom-
munen. 23 personer gick i pension och 30 personer 
sa upp sig på egen begäran.

Sjukfrånvaro
En marginell minskning av den totala sjukfrånvaron 
från 7,8 % till 7,5 % . En minskning med 0,3 %. Alla 
chefer har under det året haft fullt fokus på att sän-
ka sjukfrånvaron. Täta avstämningsmöten, snabb 
rehabilitering, avslut av långa sjukfrånvarofall samt 
effektiv hantering av korttidsfrånvaro. Arbetet med 
fokus på att sänka sjukfrånvaron har gett effekt och 
kommer att ge effekt på sikt.

Sjukfrånvaro
Könsuppde-
lad

2014 2015

Kvinnor 8,2 % 7,5 %

Män 5,4 % 7,7 %

Totalt 7,8 % 7,5 %

Åldersindelad
29 år och 
yngre

8,1 % 6,4 %

30-49 år 8,9 % 8,4 %

50 år och äldre 6,9 % 7,0 %

Långtidsfrån-
varo 60 dgr 
eller mer
Kvinnor 51% 53%

Män 89% 68%

Totalt 55% 56%
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Framtid

Attraktiv som arbetsgivare
Medelåldern för kommunens medarbetare är 42,6 år. 
Personalomsättningen för 2015 är 73 personer. Kom-
munen står inför en stor utmaning när det gäller den 
framtida personalförsörjningen. Utmaningen ligger i 
att både rekrytera och introducera nya medarbetare 
och behålla, ta tillvara och utveckla befintliga med-
arbetare. Under 2016-2017 bör en personal/kompe-
tensförsörjningsplan tas fram och implementeras. 

Jämställdhet/mångfald
I Munkedals kommun sker ständiga möten och sam-
verkan mellan människor. För att utveckla verk-

samheterna och möta framtidens utmaningar är det 
viktigt att ta tillvara varandras olikheter, kompetens 
och erfarenheter. All diskriminering skall motarbe-
tas. Kommunens jämställdhet/mångfaldhetspolicy 
har några år på nacken och behöver revideras och 
uppdateras. En ny plan behöver tas fram och kom-
municeras i hela organisationen. Fortsatt arbeta med 
heltidsprojektet.

Personal inom hemtjänsten. Foto: Lotta Karlsson
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Miljöredovisning
Viktiga händelser/Miljömål
Munkedals kommun har antagit lokala miljömål 
2014. Miljömålen har tagits fram av miljönämnden 
i mellersta Bohuslän, en samverkan mellan Munke-
dals, Lysekil och Sotenäs kommun i samarbete med 
förvaltningen. Miljömålsarbetet bygger på de 16 na-
tionella miljömålen. 

Målen för Munkedal är tio inom 4 huvudområden:

• Hållbar livsstil
• Biologisk mångfald
• God vattenstatus
• Hållbar energikonsumtion 

De kommunala bolagen skall också följa dessa mil-
jömål.

Miljömål
Handlingsplanen för miljömålsarbetet har delats in i 
fyra huvudgrupper – Hållbar livsstil, Biologisk mång-

fald, God vattenstatus och Hållbar energikonsum-
tion. Dessa har i sin tur delats in i inriktningsmål:

Hållbar livsstil handlar om att främja ett hållbart 
beteende och erbjuda en hälsosam livsmiljö. Munke-
dals kommun ska:

• Främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information

• Erbjuda invånare och turister en hälsosam 
livsmiljö

• Se demokrati, delaktighet och inflytande som 
viktiga medel i arbetet för hållbar utveckling

Under året har det arbetats med landsbygdsutveck-
ling, upphandlingar, avfallssortering (Rambo), utök-
ning av återbruk på återvinningscentraler (Rambo). 
Dessa satsningar har bidragit till bättre resursutnytt-
jande.

Biologisk mångfald handlar om att ha kunskap om 

Foto: Fri bild från Pixabay
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Nyckeltal inom Miljö
Elförbrukning (kWh) 2013 2014 2015

Kommunala fastigheter 5 525 000 5 518 700 5 476 000

Munkedals Bostäder AB 1 433 000 1 357 000 1 439 000

Gatubelysning 848 000 835 000 835 000

Totalt 7 806 000 7 710 700 7 750 000

Elförbrukning (kWh) 2013 2014 2015

Forum 418 000 438 000 372 000

Ishallen 682 000 723 000 635 000

Eldningsolja (m3) 2013 2014 2015

Kommunala fastigheter 64,0 20,2 19,4

Munkedals Bostäder AB 11,0 6,3 -

Totalt 75,0 26,5 19,4

Olja används i Fisketorps skola och ishallen. I Hedekas skola, Bruksskolan, Centrumskolan och Vässjegården 
fungerar oljan som spetsvärme. Munkbo har helt slutat med olja för uppvärmning.

Total energiförbrukning i Kommunen och 
Munkedals Bostäder AB (exkl. fordon) 

(kWh)

2013 2014 2015

Oljeförbrukning 750 000 202 000     194 000

Elförbrukning 7 806 000 7 710 000  7 750 000

Fjärrvärme 6 177 000 5 482 000  5 573 000

Pellets 1 070 000 945 000  1 003 000

Totalt 15 803 000 14 339 000 14 520 000

och att hänsyn tas vid planering och exploatering av 
kommunens naturmiljöer. Munkedals kommun ska:

• Ha god kunskap om och kommunicera om kom-
munens naturmiljöer

• Ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid plane-
ring och exploatering

Under året har det arbetats med naturmiljöutred-
ningar i detaljplanearbetet, skogsvård mm. Dessa 
satsningar har bidragit till att få bättre kunskap om 
den lokala naturen.

God vattenstatus handlar om att ha kunskap om 
och verka för den marina miljön samt en god grund- 
och dricksvattenförsörjning. Munkedals kommun 
ska:

• Ha god kunskap om kommunens marina miljö

• Verka för god marin livsmiljö

• Verka för god grund- och dricksvattenförsörj-
ning

Under året har det arbetats med vattenskyddsom-
råden, va-strategi och åtgärdsprogram för bättre 

vattenstatus samt åtgärder på ledningsnät och i va-
anläggningar. Dessa satsningar har bidragit till för-
bättrad kunskap och bättre vattenmiljö.

Hållbar energikonsumtion handlar om att minska 
energiförbrukningen, öka andelen förnybar energi 
och främja klimatsmarta transporter och kommuni-
kation. Munkedals kommun ska:

• Minska energiförbrukningen

• Verka för att andelen förnybar energi öka

• Främja klimatsmarta transporter och kommuni-
kationer

Under året har det arbetats med att minska ener-
giförbrukningen i kommunens byggnader, minska 
beroendet av fossila bränslen och öka antalet kom-
munala miljöbilar. Dessa satsningar har bidragit till 
mindre utsläpp av växthusgaser etc.

Framtid
Ytterligare minskad energiförbrukning och klimats-
marta transporter liksom ökad sortering av avfall är 
angelägna frågor för de kommande åren.
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med la-
gen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och 
rekommendationer från rådet för kommunal redo-
visning (RKR) samt rekommendationer från andra 
redovisningsorgan, om inte annat anges. Munke-
dal kommun redovisar pensioner enligt tidigare re-
kommendationer och frångår därmed RKR 2.2 Sär-
skild avtalspension mm.  Detta då Munkedal inte 
har antagit några förändrade pensionsregler under 
2015 gällande förtroendevalda. Munkedals kommun 
frångår även till viss del RKR 13.2 Redovisning av 
hyres-/leasingavtal genom att all leasing redovisas 
som operationell leasing. Munkedals kommun redo-
visar alla lån som långfristiga om det är så att de 
skall refinansieras under året enligt RKR 20 Redovis-
ning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. 
Se mer under respektive punkt.

Kommunen – intern redovisning

Kapitaltjänstkostnad
Kapitaltjänstkostnaden utgörs av avskrivningar och 
intern ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångens 
ursprungliga anskaffningsvärde och är linjär, dvs. 
lika stora belopp varje år under nyttjandeperioden. 
Avskrivningstiden beräknas utifrån anläggningens 
nyttjandeperiod och påbörjas när investeringen tas 
i bruk. Avskrivningstiderna ses över varje år. Intern-
ränta beräknas på tillgångens bokförda värden vid 
varje månads ingång. Räntesatsen för 2015 var 3,2 
%.

Investeringar med egen personal
Vissa investeringar genomförs av egen personal. 
Detta avser i första hand lednings- och gatuarbeten 
men också projektering mm vid nybyggnation. Den 
lönekostnad som uppstår ingår i avskrivningsunder-
laget och betraktas därmed som en investering (ak-
tiveras).

Personalkostnadspålägg
I samband med bokföring av lön kostnadsförs perso-
nalomkostnader (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäk-
ringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2015 har 
kalkylerade personalomkostnadspålägg varit 39,5 
%. Detta är något högre än rekommendationen från 
SKL och finansierar förutom personalomkostnaderna 
även bland annat kostnader för företagshälsovård.

Interna hyror
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar kommu-
nens fastigheter. Alla kostnader för dessa finns kvar 
på Samhällsbyggnadsförvaltningen och en fördel-
ning av de totala verkliga kostnaderna görs efter 
årsbokslutet för en rättvisande SCB-statistik. 

Kommunen – extern redovisning

Anläggningstillgångar 
Materiella, immateriella 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar re-
dovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar. Har en anläggningstillgång på balansdagen 
ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs till-

Foto: Fotoakuten
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gången ner till detta lägre värde om det kan antas 
att värdeminskningen är bestående.

Investeringar aktiveras som anläggningstillgång vid 
ett anskaffningsvärde på minst ett halvt prisbasbe-
lopp (2015 års prisbasbelopp var kr 44 500 kr) och 
har en livslängd på minst tre år annars redovisas de 
på driften. Avskrivningar beräknas på anskaffnings-
värde minskat med investeringsinkomst under nytt-
jandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst 
och pågående arbeten görs emellertid inga avskriv-
ningar. Investeringar aktiveras tertialvis.

Munkedals kommun har under 2015 övergått till 
komponentavskrivningar inom gatu- och markan-
läggning samt på fastighetssidan. Befintliga fastig-
heter med har fördelats på komponenter om de haft 
ett bokfört värde över 3 mnkr 2015. För gata/mark 
gjordes avgränsning vid bokfört värde om 1 mnkr 
2015.

Anläggningstillgångar med betydande komponenter 
fördelas med olika avskrivningstider 0-60 år.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstill-
gång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda 
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om 
det kan antas att värdeminskningen är bestående.

Hyra-/Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som hyresavtal 
(operationell leasing). Leasingavtal som överstiger 
tidsramen är leasing av bilar, med en leasingkostnad 
på ung. 3,1 mnkr per år. Leasingavgiften kostnads-
förs linjärt över leasingsperioden. 

Finansiella tillgångar och skulder
Långfristiga skulder som förfaller inom 12 månader 
men där syftet är att refinansiera dessa, redovisas 
som långfristig skuld. Lånekostnader belastar resul-
tatet för den period de hänför sig till (Huvudmeto-
den).

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen och 
beräknas för de kommunalt anställda enligt RIPS07. 
Pensionsåtaganden för de kommunala företagen har 
skett i de sammanställda räkenskaperna enligt de 
principer och regler som gäller för företagen.

Avsättningar
För tillfället har Munkedals kommun enbart pensions-
avsättningar. De redovisas i enlighet med tidigare 
rekommendationerna från RKR. Munkedals kommun 
har inte antagit några förändrade pensionsregler un-

der 2015. Pensionsavsättningarna redovisas därmed 
inte enligt ny rekommendation RKR 2.2 Särskild av-
talspension m.m. 

Swapar
Förtidsinlösen av swapar direkt kostnads- respektive 
intäktsföras vid förtidsinlösentillfället. 

Redovisning av skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4:2.

Intäkter
Intäkter redovisas då intäkten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, de ekonomiska fördelarna som är 
förenliga med transaktionen tillfaller kommunen och 
de eventuella utgifterna som kan uppstå kan beräk-
nas tillförlitligt. Handpenning på tomtköp redovisar 
vi vid tillträde av tomten. 

Kommunens samlade verksamhet
Kommunens samlade verksamhet består av kon-
cernen Munkedals kommun och av kommunala 
uppdragsföretag där Munkedals kommun har ett 
inflytande på minst 20 %. Kommunkoncernens 
sammansättning har förändrats under året och 
Munkedals kommun har minskat sitt inflytande i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, och har 
inte konsolideras i den sammanställda redovisning-
en. Hela kommunkoncernen se sida 7. 

Kommunkoncernen Munkedals kommun
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
Kommunala redovisningslag kapitel 8 samt från Rå-
det för kommunal redovisning rekommendation 8.2 
och utformas enligt god redovisningssed. Koncern-
redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering. Det innebär att 
kommunens bokförda värden på aktier i dotterbo-
lagen elimineras med dotterbolagens egna kapital 
vid förvärvstillfället. Någon elimineringsdifferens vid 
elimineringstillfället har inte uppstått. Vidare inne-
bär proportionell konsolidering att endast den ägda 
andelen av dotterbolagens tillgångs- och skuldpos-
ter respektive kostnads- och intäktsposter har ta-
gits med i koncernredovisningen. Interna poster av 
väsentlig betydelse har eliminerats. Dotterbolagens 
obeskattade reserver betraktas i koncernbalansräk-
ningen som eget kapital. I koncernresultaträkningen 
har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. 
Kommunens redovisningsprinciper gäller vid upprät-
tande av koncernredovisningen, gällande uppskriv-
ningar, värdering av finansiella instrument, finansiell 
leasing, avsättningar och nedskrivningar.
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Resultaträkning
En resultaträkning är en sammanställning av allt som har skett i Munkedals kommun ekono-
miskt under en period av 1 år.

Kommunkoncernen Kommunen
Belopp i mnkr 2014 2015 2014 2015

Verksamhetens intäkter (not 1) 201,4 207,2 115,7 127,2

Varav jämförelsestörande post (not 1) 0,0 4,4 0,0 4,4

Verksamhetens kostnader (not 2) -694,6 -716,5 -629,0 -656,5

Avskrivningar (not 3) -27,8 -27,2 -16,7 -18,9

Verksamhetens nettokostnader -521,0 -536,5 -530,0 -548,2

Skatteintäkter (not 4) 391,5 404,6 391,5 404,6

Generella statsbidrag och

utjämningsbidrag (not 5) 140,4 147,2 140,4 147,2

Finansiella intäkter (not 6) 0,4 0,3 3,0 2,3

Finansiella kostnader (not 7) -11,3 -10,1 -6,6 -5,1

Resultat före extraordinära 
poster

0,0 5,6 -1,7 0,8

Skattekostnader (not 8) -0,1 -1,7 0,0 0,0

Extraordinära poster (not 8) -0,2 -0,6 -0,2 -0,6

Årets resultat -0,3 3,3 -1,9 0,2
Koncerninterna ekonomiska förhållande framgår av not 22

 

För att få närmare beskrivning av posterna i resul-
taträkningen se notapparaten, nötterna 1-8.

Munkedals kommun
Verksamheternas nettokostnader, som kan utläsas 
ur resultaträkningen, har ökat från föregående år 
med 3,4 %, Detta betyder att intäkterna har ökat 
mindre än vad kostnader och avskrivningar har ökat.  
Dock har verksamhetens nettokostnader exkl jämfö-
relsestörande poster har ökat med 4,3 %.  När det 
gäller intäktsökningen så beror den till stor del på 
ökade intäkter från Migrationsverket samt jämförel-
sestörande posten, återbetalning av 2004 års premi-
er från AFA. Avskrivningskostnaderna har ökat under 
året. Vilket beror på förändrade avskrivningstider på 
betydande komponenter på fastigheter. Ökningen av 
kostnader beror till stor del på ökade personalkost-
nader inom hemtjänst och hemsjukvård samt ökade 
kostnader inom köp av huvudverksamhet gällande 
individ och familjeomsorgens samt köpta platser 
LSS.

Utvecklingen på skatteintäkter och generella stats-
bidrag är 3,8 % jämfört med föregående år vilket 
bland annat beror på att kommunen har fått ett till-
fälligt generellt statsbidrag från staten för mottag-
ning av flyktingar och på den uppräkning av löneök-
ningar som finns med i skatteintäkterna.

Verksamheternas nettokostnad inklusive avskriv-
ningar tar upp 99,4 % av de skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag som kommunen haft 2015. Detta 
betyder att kommunens nettokostnad är knappt fi-
nansierad av skatteintäkter. Om man bortser från 
jämförelsestörande posterna så blir samma nyckeltal 
100,2%. 

2014 förekom det två översvämningar i Munkedals 
kommun. Skadorna som uppstod då har nu slutreg-
lerats och belastar årets resultat med 0,6 mnkr. 

Årets resultat är 0,2 mnkr och ökar det egna kapita-
let med 0,1 %.

Kommunkoncernen

Verksamheternas nettokostnader har ökat från fö-
regående år med 3,0 %. Främsta ökningen beror på 
Munkedals kommuns nettokostnadsökning med öka-
de kostnader inom individ och familjeomsorg samt 
hemtjänst samt ökade personalkostnader inom hela 
kommunkoncernen.

Årets resultat är positivt med 3,3 mnkr och har ökat 
det egna kapitalet med 2,2 %. Av kommunkoncer-
nen så är det Dingle industrilokaler AB som har ne-
gativt resultat vid årets slut, resterande bolag inom 
kommunkoncernen har överskott.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i Munkedals kom-
mun under året.

INDIREKT METOD Kommunkoncernen Kommun
Belopp i mnkr 2014 2015 2014 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat -0,3 3,3 -1,9 0,2

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 9 29,7 32,4 17,2 19,6

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

29,4 35,8 15,3 19,8

Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark Not 13 0,1 0,3 0,0 0,2

Ökning/minskning kortfristiga fordringar Not 14 -0,3 0,9 -0,1 0,7

Ökning/minskning kortfristiga skulder Not 20 -93,0 88,6 -94,6 19,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -63,8 125,5 -79,4 39,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar Not 10 -0,9 -4,9 -0,9 -4,9

Investering i materiella anläggningstillgångar Not 11 -61,0 -59,3 -16,8 -37,3

Försäljning av materiella anläggningstillångar Not 11 0,3 3,2 0,2 0,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar Not 12 4,2 -12,2 2,8 -11,2

Försäljning i finansiella anläggningstillgångar Not 12 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsbidrag Not 19 0,0 1,9 0,0 1,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57,4 -71,3 -14,7 -51,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning av Lån Not 18 28,6 28,4 0,0 12,0

Minskning av långfristiga skulder Not 18 102,0 -81,1 100,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar Not 18 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 130,6 -52,7 100,0 12,0

Årets kassaflöde 9,4 1,5 5,9 0,6

Likvida medel vid årets början 49,4 58,8 45,1 51,0
Likvida medel vid årets slut Not 15 58,8 60,3 51,0 51,6

För att få närmare beskrivning av posterna i kas-
saflödesanalysen se notapparaten, nötterna 9-15, 
18-19.

Kassaflödesanalysen är uppdelad i 3 olika delar: den 
löpande verksamhet som består av årets resultat, 
försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och 
lager. Investeringsverksamhet som består av förvärv 
av anläggningstillgångar och andra typer av inves-
teringar. Finansieringsverksamhet som består av 
emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar 
av skulder.

Kommunen
Den löpande verksamheten har i Kommunen ge-
nererat ett flöde med inbetalningar på 39,8 mnkr. 
Investeringsverksamheten har genererat utbetal-
ningar på 51,1 mnkr och finansieringsverksamheten 

har genererat inbetalningar på 12,0 mnkr. Detta gör 
att Munkedals kommun har ett positivt flöde på 0,6 
mnkr vid årsskiftet 2015, vilket gör att kommunen 
har ungefär samma nivå på likvida medel som förra 
årsskiftet.

Kommunkoncernen

Den löpande verksamheten samt finansieringsverk-
samheten har i kommunkoncernen genererat ett 
flöde på 125,5 mnkr samt -71,3 mnkr. Finansierings-
verksamheten har istället genererat utbetalningar på 
52,7 mnkr. Detta gör att kommunkoncernen har ett 
positivt flöde på 1,5 mnkr vid årsskiftet 2015. De 
likvida medlen har ökat till 60,3 mnkr. Förändringen 
i finansieringsverksamheten beror till stor del på ny-
upplåning om 28,4 mnkr samt del av Munkedals bo-
städers lån som vid årsskiftet var kortfristig.
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Balansräkning

(Belopp i mnkr) Kommunkoncernen Kommunen
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar (not 10) 2,8 9,7 2,8 9,7

Materiella anläggningstillgångar

Mark,byggnader och tekniska anläggningar (not 11) 550,3 577,8 255,5 271,0

Maskiner och inventarier (not 11) 34,2 30,4 19,2 19,7

Finansiella anläggningstillgångar (not 12) 7,2 19,4 108,6 119,8

Summa anläggningstillgångar 594,5 637,3 386,1 420,2

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter/mark (not 13) 40,6 40,3 40,6 40,3

Kortfristiga fordringar (not 14) 48,4 47,5 37,3 36,7

Kassa och bank (not 15) 58,8 60,3 51,0 51,6

Summa omsättningstillgångar 147,8 148,1 128,9 128,6

SUMMA TILLGÅNGAR 742,3 785,4 515,0 548,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid årets början 208,0 206,1 193,6 190,3

Årets resultat -0,3 3,3 -1,9 0,2

Resultatutjämningsfond -1,4 0,0 -1,4 0,0

Övrigt eget kapital -0,1 1,4 0,0 0,0

Summa eget kapital (not 16) 206,2 210,8 190,3 190,5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner (not 17) 7,8 8,4 7,8 8,4

Andra avsättningar (not 17) 6,7 6,8 0,0 0,0

Summa avsättningar 14,5 15,2 7,8 8,4

Skulder
Långfristiga skulder (not 18) 397,8 345,1 205,2 217,2

Övriga långfristiga skulder (not 19) 0,0 1,9 0,0 1,9

Kortfristiga skulder (not 20) 123,8 212,4 111,7 130,7

Summa Skulder 521,6 559,4 316,9 349,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNING-
AR OCH SKULDER

742,3 785,4 515,0 548,8

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har uppta-
gits bland skulder eller avsättningar

(not 21) 242,8 232,8 242,8 232,8

Borgensåtaganden (not 21) 203,5 219,1 203,5 219,1

Ställda panter och övriga ansvarsförbin-
delser

6,0 6,0 0,0 0,0

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 22
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I balansräkningen till vänster redovisas Munkedals 
kommuns tillgångar och skulder samt det egna ka-
pitalet. Vad kommunen äger och är skyldiga vid en 
viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.

För att få närmare beskrivning av posterna i resul-
taträkningen se notapparaten, nötterna 10-22.

Munkedals kommun
I en balansräkning kan utläsas den kortsiktiga och 
långsiktiga betalningsförmågan. Den kortsiktiga 
betalningsförmågan även kallad likviditet är 67,5 
% och den långsiktiga betalningsförmågan är 34,7 
%. Den kortsiktiga betalningsförmågan har minskat 
jämfört med föregående år. Detta beror på att de 
kortsiktiga skulderna har ökat något jämfört med fö-
regående år.

Soliditeten, den långsiktiga betalningsförmågan, har 
minskat från föregående år, från 37,0 % till 34,7 %. 
Ett positivt resultat hjälper oftast till att öka solidi-
teten, men Munkedals kommun har ökat sin balans-
omslutning vilket ger en försämrad soliditet. Solidi-
teten inklusive vår pensionsskuld intjänad före 1998 
har ökat från -10,2 % till – 7,7 %. Det innebär en 
allt lägre skuld och kostnader för pensioner intjä-
nade före 1998, som ansvarsförbindelsen är.

Tillgångssidan har ökat pga ökat insatskapital til 
Kommuninvest samt köp av fastighetsbolag.

Det egna kapitalet har en förändring på 0,1 % från 
föregående år och beror på kommunens positiva re-
sultat. Inom det egna kapitalet ingår resultatutjäm-
ningsreserven på 6,1 mnkr.

Munkedals kommuns avsättningar har ökat något 
från föregående år och beror på ökning av pensions-
utbetalningar.

Munkedals kommuns skulder har ökat sedan föregå-
ende år med 33,8 mnkr. Kommunen har under 2015 
ökat sina långfristiga lån med 12 mnkr. Huvuddelen 
utav lånen som kommunen har är tagna i Kommun-
invest Sverige AB. Den totala lånesumman för kom-

munen på både långa och korta löptider är 217,2 
mnkr. Kommunen använder sig av swappar för att 
minska ränterisken.

I Munkedals kommun redovisas pensionskostnader-
na enligt blandmodellen vilket innebär att en stor 
del av pensionskostnaderna som kommunen har 
och som är intjänade innan 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. Den är lagd utanför balansräk-
ningen och kommer generera kostnader när dessa 
personer går i pension. Sedan föregående år har den 
minskat med 9,9 mnkr, vilket beror på pensionsut-
betalningar.

Borgensåtagandena i Munkedals kommun består 
främst av borgen till Munkedals Bostäder AB med 
175,0 mnkr och Kooperativ hyresrättsförening Sör-
bygården - Dinglegården (Riksbyggen) med 37,8 
mnkr. Totalt är borgensåtaganden i Munkedals kom-
mun på 219,1 en ökning på 15,6 mnkr från före-
gående år. Ökningen beror på utökad borgen till 
Munkedals Bostäder AB för byggnation av hyreshus i 
Munkedals centrum.

Kommunkoncernen
Anläggningstillgångarna mark, byggnader och tek-
niska anläggningar har ökat mycket från föregående 
år detta till stor del på Munkedals kommuns inves-
tering och tillbyggande i två kommunala förskolor.

Den kortsiktiga betalningsförmågan, likviditeten, är 
54,5 % och är en försämring från 86,5 % som var 
föregående års likviditet. Försämringen från föregå-
ende år beror bland annat på att de kortsiktiga skul-
derna har ökat främst för att Munkedals bostäder har 
en kortfristig del på sina lån motsvarande 80 mnkr. 

Soliditeten, den långsiktiga betalningsförmågan, har 
minskat något från föregående år, från 27,8 % till 
26,8 %. Detta beror på kommunkoncernens har ökat 
sina lån med 28,4 mnkr. 

Det egna kapitalet har en förändring på 2,2 % från 
föregående år och beror på kommunkoncernens po-
sitiva resultat.

Kajakpaddling på sjön Vassbotten vid Kaserna. Foto: JanOlof Karlsson
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Notförteckning

Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Försäljningsmedel 39,1 31,0 8,0 7,8

Taxor och avgifter 31,1 33,1 12,6 13,6

Hyror och arrenden 41,4 47,3 12,4 12,1

Bidrag 67,8 78,9 58,3 78,9

Försäljning verksamhetsen-
treprenader

12,4 12,2 17,3 12,2

Övriga försäljningsintäkter 9,4 4,0 5,5 1,9

Reavinst 0,1 0,7 1,6 0,7

Övriga intäkter 0,1 0,0 0,0 0,0

varav jämförelsestörande 
post (AFA)

0,0 4,4 0,0 4,4

Summa 201,4 207,2 115,7 127,2

Jämförelsestörande post år 2015 är en återbetalning av inbetalda 
försäkringspremier under åren 2004.

Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Bidrag och transfereringar -23,3 -22,8 -23,3 -22,8

Entreprenader och köp av 
verksamhet 

-98,7 -122,1 -90,8 -109,0

Personalkostnader -317,5 -326,4 -299,2 -313,8

Sociala avgifter enligt lag 
och avtal

-113,1 -118,0 -109,8 -116,3

Lokal- och markhyror -8,9 -10,9 -10,1 -10,9

Bränsle, energi och vatten -21,3 -21,1 -11,7 -11,3

Diverse främmande tjänster -36,7 -36,4 -18,2 -14,2

Reaförlust vid försäljning av 
anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader -75,1 -58,8 -65,9 -58,2

Summa -694,6 -716,5 -629,0 -656,5

Not 3 AVSKRIVNINGAR

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Planenliga avskrivningar -27,8 -30,0 -16,7 -18,9

Nedskrivningar 0,0 2,8 0,0 0,0

Summa -27,0 -27,2 -16,7 -18,9

Not 4 SKATTEINTÄKTER

(Belopp i mnkr) Kommunen

2014 2015

Preliminär kommunalskatt 392,5 405,0

Prognos slutavräkning inne-
varande år

-1,1 0,4

Slutavräkningsdifferens 
föregående år

0,1 -0,8

Summa 391,5 404,6

Kommunen har använt sig av SKLs decemberprognos. Efter bokslutets 
upprättande har SKL publicerat en ny prognos, den avviker dock inte 
från decemberprognosen.

Not 5 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNINGSBIDRAG

(Belopp i mnkr) Kommunen

2014 2015

Fastighetsavgift 20,0 19,2

Inkomstutjämning 113,4 118,2

Kostnadsutjämning 4,3 5,6

Regleringsbidrag 2,4 -0,4

Strukturbidrag 1,1 1,1

Generella bidrag från staten 4,9

Delsumma 141,2 148,6

Utjämningsbidrag LSS -0,8 -1,4

Summa 140,4 147,2

Generella bidrag från staten avser kompensation för höjda arbets-
givareavgifter (0,8 mnkr) samt tillfälliga flyktingmedel (4,1 mnkr). 
Kommunen erhöll 20,7 mnkr i tillfälligt stöd för rådande flyktingsitua-
tionen. Kommunen har valt att fördela medlen mellan 2015 och 2016 
med 4,1 mnkr resp 16,6 mnkr.

Not 6 FINANSIELLA INTÄKTER

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Ränteintäkter 0,3 0,3 2,9 2,2

Övriga finansiella intäkter 0,1 0,0 0,1 0,1

Summa 0,9 0,3 3,0 2,3

Not 7 FINANSIELLA KOSTNADER

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Räntor på anläggningslån -6,9 -10,1 -2,5 -0,4

Ränta på avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella kostnader -4,4 0,0 -4,1 -4,7

Summa -11,3 -10,1 -6,6 -5,1

Not 8 EXTRAORDINÄRA POSTER OCH SKATT

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Uppskjuten skatt 0,0 -1,4 0,0 0,0

Skatt på årets resultat -0,1 -0,3 0,0 0,0

Översvämning Munkedals 
kommun

-0,2 -0,6 -0,2 -0,6

Summa -0,3 -2,3 -0,2 -0,6

Översvämning har skett i Munkedals kommun vid 2 tillfällen under 
föregånde år, vilket påverkar resultatet även 2015. Försäkringsinäkt 
har erhållits från försäkringsbolaget 2015.

Not 9 JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

(Belopp i mnkr) Kommunkon-
cernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Justering av- och nedskriv-
ningar

27,8 27,2 16,7 18,9

Gjorda avsättningar 0,4 0,4 0,4 0,2

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinster 0,0 -0,2 0,0 0,7

Reaförluster 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga justeringar 1,5 5,0 0,1 -0,2

Summa 29,7 32,4 17,2 19,6
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Not 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Kommunen Anskaff-
nings-
värde

Ack. 
ned-/av-
skrivn.

Ing. 
bokfört 
värde 
2015

Årets 
investe-
ring

Årets 
avskriv-
ning

Årets 
försälj-
ning

Årets 
ned-
skrivn.

Omklas-
sifi-ce-
ringar

Utg. 
bokfört 
värde 
2015

Immateriell anläggningstillgång

Immateriell anläggningstillgång 4,6 -1,8 2,8 4,9 -0,5 2,5 9,7

Summa 2015 4,6 -1,8 2,8 4,9 -0,5 0,0 0,0 2,5 9,7

Summa 2014 3,8 -1,4 2,4 0,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 2,8

Not 10 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Kommunkoncernen Anskaff-
nings-
värde

Ack. 
ned-/av-
skrivn.

Ing. 
bokfört 
värde 
2015

Årets 
investe-

ring

Årets 
avskriv-

ning

Årets 
försälj-

ning

Årets 
ned-

skrivn.

Omklas-
sifi-ce-
ringar

Utg. 
bokfört 
värde 
2015

Immateriell anläggningstillgång

Immateriell anläggningstillgång 4,8 -2,0 2,8 4,9 -0,5 0,0 0,0 2,5 9,7

Summa 2015 4,8 -2,0 2,8 4,9 -0,5 0,0 0,0 2,5 9,7

Summa 2014 3,8 -1,4 2,4 0,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 2,8

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Avskrivningstiden på immateriella anläggningstillgångar är emellan 3-7 år beroende på kontraktstiden.

Not 11 MATERIELLA TILLGÅNGAR

Kommunen Anskaff-
nings-
värde

Ack. 
ned-/av-
skrivn.

Ing. 
bokfört 
värde 
2015

Årets 
investe-

ring

Årets 
avskriv-

ning

Årets 
försälj-
ning/

utrang-
ering

Årets 
ned-

skrivn.

Omklas-
sifi-ce-
ringar

Utg. 
bokfört 
värde 
2015

Mark byggnader och tekniska anläggningar

Allmän markreserv 28,1 0,0 28,1 1,6 0,0 0,0 0,0 4,3 34,0

Verksamhetsfastigheter 379,0 -182,7 196,3 1,5 -11,7 -0,4 0 0,7 186,4

Fastigheter för affärsverks. 1,1 -0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Publika fastigheter 32,4 -11,6 20,8 4,8 -1,0 0,0 0,0 0,7 25,3

Övriga fastigheter 0,3 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Pågående 9,9 0,0 9,9 23,3 0,0 0,0 0,0 -8,2 25,0

Maskiner och inventarier

Maskiner 1,5 -0,8 0,7 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,8

Inventarier 61,0 -43,2 17,8 5,7 -5,2 0,0 0,0 0,0 18,3

Byggnadsinventarier 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Bilar och andra transportmedel 1,6 -1,1 0,5 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Summa 2015 515,2 -240,6 274,6 37,3 -18,3 -0,4 0,0 -2,5 290,7

Summa 2014 499,5 -225,0 274,5 16,8 -16,2 -0,2 -0,3 0,1 274,7

Not 11 MATERIELLA TILLGÅNGAR

Kommunkoncernen Anskaff-
nings-
värde

Ack. 
ned-/av-
skrivn.

Ing. 
bokfört 
värde 
2015

Årets 
investe-

ring

Årets 
avskriv-

ning

Årets 
försälj-
ning/

utrang.

Årets 
ned-

skrivn.

Omklas-
sifi-ce-
ringar

Utg. 
bokfört 
värde 
2015

Mark byggnader och tekniska anläggningar

Allmän markreserv 35,5 0,0 35,5 4,0 0,0 0,0 0,0 4,3 43,8

Verksamhetsfastigheter 405,4 -173,3 232,1 2,7 -13,1 -0,4 0,0 0,7 221,9

Fastigheter för affärsverks. 412,1 -200,2 211,9 8,9 -3,7 0,0 -0,3 37,2 254,1

Publika fastigheter 33,0 -12,2 20,8 4,8 -1,0 0,0 0,0 0,7 25,3

Övriga fastigheter 0,9 -0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Pågående 49,9 -0,1 49,8 28,6 0,0 0,0 0,0 -46,0 32,4

Maskiner och inventarier

Maskiner 16,4 -12,3 4,1 1,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 4,5

Inventarier 117,4 -92,8 24,6 8,8 -5,3 -2,8 0,0 0,0 25,3

Byggnadsinventarier 2,0 -1,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Bilar och andra transportmedel 5,0 -4,5 0,5 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Summa 2015 1 077,5 -497,8 579,7 59,3 -24,3 -3,2 -0,3 -3,1 608,1

Summa 2014 1 026,1 -473,0 553,1 61,0 -27,3 -0,3 -2,1 0,1 584,5

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga  tillgångar, pågående investeringar och mark avskrivs ej. Avskrivningstiden på tillgångar är på mellan 5-60 år. 
Under 2015 har befintliga fastigheter med väsentligt värde fördelats på komponenter med en åldersinriktad schablonfördelning. För mer information läs 
redovisningsprinciperna. Inom kommunkoncernen har ingående bokfört värde för verksamhetsfastigheter och inventarier förändrats sedan föregående år 
på grund av återförda avskrvningar.
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Not 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Aktier

Aktier Munkbo AB 0,0 0,0 1,8 1,8

Aktier Dingle Industrilokaler AB -0,9 0,0 7,8 7,8

Aktier RAMBO AB 0,0 0,0 13,0 13,0

Aktier Munkedals Vatten AB 0,0 0,0 2,5 2,5

Övriga aktier 0,6 6,4 0,0 5,8

Summa aktier -0,3 6,4 25,1 30,9

Andelar 2014 2015 2014 2015

Kommuninvest 0,3 0,3 0,3 0,3

Riksbyggens Kooperatova Hyres-
rättsförening Sörbygården och 
Dinglegården ek.för

0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga andelar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa andelar 0,4 0,4 0,4 0,4

Övrigt 2014 2015 2014 2015

Anslagstäckta lånefordringar 4,8 4,5 4,8 4,5

Förlagslån Kommuninvest 1,5 1,5 1,5 1,5

Insatskapital Kommuninvest 0,0 5,7 0,0 5,7

Reverslån räddningstjänstför-
bundet

0,0 0,0 0,0 0,0

Reverslån Munkedals Vatten AB 0,0 0,0 76,2 76,2

Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1

Fondinnehav direktpension 0,0 0,0 0,0 0,0

Fond, Torsten Jansson 0,5 0,5 0,5 0,5

Uppskjuten skattefordran 
(Munkbo AB)

0,0 0,1 0,0 0,0

HBV 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,2 0,2 0,0 0,0

Summa övrigt 7,1 12,6 83,1 88,5

En ökning av reverslånet till Munkedals Vatten AB antogs under 
2014 på 4,8 mnkr, sammanlagt kan Munkedals Vatten AB låna från 
kommunen 81 mnkr. Utökningen har ännu inte nyttjats på grund av 
investeringar som skall göras men ännu inte godkänts politiskt.

Summa finansiella 
anläggningstillgångar

7,2 19,4 108,6 119,8

Not 13 EXPLOATERINGSFASTIGHET/MARK

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Ingående bokfört värde 40,6 40,5 40,6 40,6

Utgifter 5,8 0,9 5,8 0,9

Inkomster -5,7 -1,2 -5,7 -1,2

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificeringar -0,1 0,0 -0,1 0,0

Summa exploateringsfastig-
het/mark

40,6 40,3 40,6 40,3

Not 14 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Lager 0,1 0,1 0,0 0,0

Förutbet. kostn./Uppl. int. 14,9 19,1 13,3 17,1

Kundfordringar 12,1 7,7 6,8 2,7

Övriga kortfristiga fordringar 21,3 20,6 17,2 16,9

Summa kortfristiga fordringar 48,4 47,5 37,3 36,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter består bland annat av 
förutbetalda hyror avseende jan-mar 2016 1,3 mnkr, återsökta medel 
för kvartal 4 från Migrationsverket  9,5 mnkr, barnomsorgsavgift de-
cember  0,6 mnkr samt omsorgsavgift december inom äldreomsorgen 
0,8 mnkr.    

Not 15 KASSA OCH BANK

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Kassa 7,8 0,0 0,0 0,0

Plusgiro 0,0 0,0 0,0

Bank 51,0 60,2 51,0 51,6

- varav Munkedals Bostäder AB 
del i koncernkontot

6,9 12,0 6,9 12,0

- varav Räddningstjänstens del i 
koncernkontot

-0,2 0,0 -0,2 0,0

- varav Munkedals Vattens AB del 
i koncernkonto

8,5 7,8 8,5 7,8

Summa kassa och bank 58,8 60,3 51,0 51,6

Kommunen har en checkkredit på 10 mnkr som ej var utnyttjad vid 
bokslutstillfället

Summa omsättningstillgångar 138,1 148,1 45,1 128,6

Not 16 EGET KAPITAL

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Justerat ingående eget kapital 206,6 206,2 193,6 190,3

-Varav Resultatutjämningsreserv 6,1 6,1 6,1 6,1

-varav använt -1,4 0,0 -1,4 0,0

Övrigt eget kapital -0,1 1,4 0,0 0

Årets resultat -0,3 3,3 -1,9 0,2

Utgående balans eget kapital 206,2 210,8 190,3 190,5

För att klara balanskravet tog Munkedals kommun 1,4 mnkr av avsatta 
7,5 mnkr av resultatutjämningsfonden i anspråk 2014. 

Not 16A OBESKATTAD RESERV

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

2014 2015

Obeskatt reserv enl årsred vid 
årets ingång

3,2 3,4

Obeskatt reserv enl årsred vid 
årets utgång

3,4 3,6

Förändring  obeskatt reserv 0,1 0,2

Uppskjuten skattkostn/intäkt i 
obeskatt. reserver(RR)

0,0 0,0

Uppskjuten skatteskuld i obe-
skattade reserver(BR)

0,2 0,8

Ingående Eget kapitalandel i obe-
skattade reserver(BR)

0,5 2,6

143



53                                                                            

Munkedals kommun | Årsredovisning 2015
Ekonomi

Not 17 AVSÄTTNINGAR 

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

Pensioner 2014 2015 2014 2015

Ingående ålderspensionsskuld 
inkl. löneskatt

7,1 7,0 7,1 7,0

Pensionsutbetalning -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Nyintjänad pension 0,4 0,5 0,4 0,5

Ränte- och basbeloppsuppräk-
ning

0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring löneskatt 0,0 0,1 0,0 0,1

Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt 0,0 0,2 0,0 0,2

Utgående avsättning pen-
sioner

7,0 7,4 7,0 7,4

Specifikation Avsatt till pensioner

2015 2014 2014 2015

Särskild avtals/ålderspension 0,8 0,6

Förmånsbestämd/kompl pension 1,4 1,5

Ålderspension 2,7 2,8

Pension för efterlevande 0,7 1,1

Löneskatt 1,4 1,4

Summa avsatt till pensioner 7,0 7,4

Förpliktelsen minskat genom 
försäkring

- 
mnkr

- 
mnkr

Aktualitetsgrad 96% 97%

Avtal visstidsförordnande

2014 2015 2014 2015

Förtroendevaldas pensioner och 
löneskatt

0,8 1,1 0,8 1,1

Tjänstemän 0,6 0,2 0,6 0,2

Förtroendevaldas pensioner 
och löneskatt

1,4 1,3 1,4 1,3

Förtroendevaldas pensionsskuld är beräknad på 2 stycken. Tjänstemän 
är 6 stycken anställda med nedsatt tjänstgöringsgrad men bibehållen 
pension.

Övriga avsättningar

2014 2015 2014 2015

Obeskattad reserv 0,9 0,8 0,0 0,0

IB avsättning Hästeskedsmossen 0,0 0,0 0,0 0,0

tillkommande kostnader för slut-
täckningen

0,0 0,0 0,0 0,0

Utförd återställande av Häs-
teskedsmossen

0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring nuvärdesuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0

Avsättning WWR-slam på Sivik 
(Rambo)

2,3 2,5 0,0 0,0

Avsättning Översvämning (MVA) 3,5 3,5 0,0 0,0

Övriga avsättningar 6,7 6,8 0,0 0,0

2013 avslutades sluttäckningskostnaderna för deponering av avfall 
(sopor) på avfallsupplaget Hästeskedsmossen.

Avsättning WWR-slam på Sivik (Rambo). Rambo kan i framtiden 
komma att ha kostnader för destruktion av dessa massor. 
Avsättning för befarat skadestånd gällande översvämningen som 
skedde 2014 i Munkedal. (Munkedals Vatten AB)

Summa avsättningar 15,1 15,4 8,4 8,6

Not 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Ingående låneskuld 364,7 395,4 205,2 205,2

Nyupplåning under året 28,6 28,4 0,0 12,0

Årets amortering -1,1 -0,6 0,0 0,0

Långfristig leasingskuld 5,6 2,1 0,0 0,0

Amortering leasingskuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 397,8 425,2 205,2 217,2

Varav kort del av långfristig skuld 0,0 -80,1 0,0 0,0

Summa långfristiga skulder 397,8 345,1 205,2 217,2

Alla lån förfaller inom ett år men då de är upplånade av Kommunin-
vest och intentionen är att omförhandla dessa och låna upp dem igen 
redovisas de som långfristiga skulder.

Kreditgivare

2014 2015 2014 2015

Kommuninvest 335,2 371,7 205,2 196,7

Swedbank 19,1 16,9 0,0 0,0

Nordea 2,5 4,2 0,0 0,0

SEB 28,6 20,5 0,0 20,5

Redovisning av finansiell leasing 12,4 11,9 0,0 0,0

Summa kreditgivare 397,8 425,2 205,2 217,2

Räntebindningstid

2014 2015 2014 2015

0-12 mån 54,9 81,8 45,2 57,2

1 år -3 år 33,5 27,4 0,0 0,0

3 år- 5 år 27,8 76,0 0,0 60,0

5 år och mer 281,6 240,0 160,0 100,0

Summa räntebindningstid 397,8 425,2 205,2 217,2

Kapitalbindningstid

2014 2015 2014 2015

0 - 12 månader 203,4 113,9 120,5 107,2

1 år - 5 år 99,9 210,3 84,7 110,0

5 år och mer 94,5 101,0 0,0 0,0

Summa kapitalbindningstid 397,8 425,2 205,2 217,2

Marknadsvärden ränteswappar

2014 2015 2014 2015

Säkrad låneskuld 311,0 311,0 160,0 160,0

Marknadsvärden ränteswap -33,6 -27,7 -18,4 -15,7

Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle 
uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande 
undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnads-ersättning) uppstå om man 
i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om 
respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så 
kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Genomsnittlig effektiv ränta (%) 
lån och swap

2,8% 2,6% 2,5% 2,4%

Not 19 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Investeringsbidrag 0,0 1,7 0,0 1,7

Övrig långfristig skuld 0,0 0,2 0,0 0,2

Summa övriga långfristiga 
skulder

0,0 1,9 0,0 1,9
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Not 20 KORTFRISTIGA SKULDER 

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

2014 2015 2014 2015

Leverantörsskuld 20,5 20,3 10,0 14,3

Personalens skatter och avgifter 13,9 14,8 13,0 14,3

Upplupna löner och semesterlö-
neskuld

34,8 34,8 33,6 33,9

Upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

40,2 44,9 33,8 38,5

Moms och punktskatt 0,7 0,4 0,5 0,3

Kortfristig skuld till kreditinstitut 2,5 80,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 11,3 17,3 20,8 29,4

- varav övrig kortfristig skuld -7,4 9,7 5,6 9,7

- varav Munkbos del av koncern-
konto

6,9 12,0 6,9 12,0

- varav Räddningstjänstförbun-
dets del av koncernkonto

-0,2 0,0 -0,2 0,0

- varav Munkedals Vattens del av 
koncernkonto

0,0 7,8 8,5 7,8

Summa kortfristiga skulder 123,8 212,4 111,7 130,7

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter består bland annat av 
upplupna pensionskostnader individuell del 14,3 mnkr,  tillfälligt stöd  
flyktingmedel 16,6 mnkr, Humana 0,9 mnkr samt el, fjärrvärme och 
nät avseende 2015 1,1 mnkr.

Not 21 ANSVARSFÖRBINDELSER

(Belopp i mnkr) Kommunen

2014 2015

Pensionsförpliktelser

Del av pensionsskuld som 
uppkommit före 1998

Pensionsförmåner intjänade före 
1998 inkl löneskatt

255,1 242,8

Förpliktelse minskad genom 
försäkring

0,0 0,0

Pensionsutbetalningar -8,4 -8,3

Nyintjänad pension 2,3 1,1

Ränte- och basbeloppsuppräk-
ning

-3,3 -0,3

Förändring löneskatt -2,4 -2,0

Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0

Övrigt -0,5 -0,5

Summa pensionsförpliktelser 242,8 232,8

Aktualiseringsgrad och visstidsförordnande se not 17 Avsättningar

Upplysning Pensionsförpliktelse som tryggats genom 
försäkring

Förpliktelser intjänade före 1998, 
ansvarsförbindelsen

6,0 7,5

Förpliktelser intjänade from 
1998, pensionsavsättning

4,9 5,9

Summa pensionsförsäkring 10,9 13,4

BORGENSÅTAGANDE

(Belopp i mnkr) Kommun-
koncernen

Kommunen

Kommunägda företag 2014 2015 2014 2015

Munkedals Bostäder AB 158,6 175,0 158,6 175,0

Dingle Industrilokaler AB 6,0 6,0 6,0 6,0

RKHF Sörbygården och Dingle-
gården

38,5 37,8 38,5 37,8

Summa 203,1 218,8 203,1 218,8

Egna hem och småhus

SBAB 0,2 0,2 0,2 0,2

BKN 0,0 0,0 0,0 0,0

Finans AB Marginalen 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,2 0,2 0,2 0,2

Föreningar i kommunen 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa borgensåttagande 203,5 219,1 203,5 219,1

Övriga ansvarsförbindelser

Företagsinteckningar (Rambo) 6,0 6,0

Summa  övriga ansvarsför-
bindelser

6,0 6,0

Solidarisk borgen i Kommuninvest

Munkedals kommun har i september 1994 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 
2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem-
skommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kom-
muninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Munkedals kom-
muns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 
319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förplik-
telserna uppgick till 419 859 333 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 482 504 268 kronor.
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Not 22 Årets koncerninterna mellanhavande Utdelningar Räntor och borgens-
avgifter

Borgen

Givna Mottagna Kostnader Intäkter Givna Mottagna

Munkedals kommun                                        0,0 0,1 0,0 2,3 218,8 0,0

Munkedals Bostäder AB 100 % 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 175,0

Munkedals Vatten AB 100 % 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Dingle industrilokaler AB 51 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

Rambo AB 20,6 % 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RKHF Dingle- Sörbygården 20 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8

Summa 0,1 0,1 2,3 2,3 218,8 218,8

Not 22 Årets koncerninterna mellanhavande Försäljning Lån Bidrag

Köpare Säljare Givna Motta-
gare

Givna Mottagna

Munkedals kommun                                        10,0 2,7 76,2 0,0 0,8 0,0

Munkedals Bostäder AB 100 % 3,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Munkedals Vatten AB 100 % 0,3 4,5 0,0 76,2 0,0 0,8

Dingle industrilokaler AB 51 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rambo AB 20,6 % 1,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

RKHF Dingle- Sörbygården 20 % 0,4 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 16,2 16,2 76,2 76,2 0,8 0,8

Munkedals Bostäder AB är villkorat återbetalningsskyldiga för ett ägartillskott på 67,0 mnkr till Munkedals kommun

Foto: Fri bild från Pixabay

146



56

Munkedals kommun | Årsredovisning 2015
Kommunens samlade verksamhet

Ägarstyrning
Oavsett driftsform ska verksamheten direkt eller indirekt skapa nytta för medborgarna.

Utgångspunkten för om kommunen ska driva verk-
samhet är om den är nyttig för medborgarna samt att 
verksamheten faller inom den kommunala kompeten-
sen. Oavsett driftsform ska verksamheten direkt eller 
indirekt skapa nytta för medborgarna.

Ägarpolicyn uppdaterades och antogs av Kommun-
fullmäktige 2013. I ägarpolicyn fastställs att bolag 
och övrig verksamhet ska ses som en del av kommu-
nens verksamhet och där kraven på styrning, insyn, 
kontroll och uppföljning är densamma som för verk-
samhet i förvaltningsform. 

Under de senaste åren har en allt större del av den 
kommunala verksamheten bedrivits inom bolag, för-
bund, gemensamma nämnder etc. Det innebär att 
stora ekonomiska värden likväl som stora verksam-
hetsvärden bedrivs inom de ”kommunala företagen” 
och att det fått en allt större betydelse för kommu-
nens samlade ekonomi.

Det ställer krav på att kommunen skapar ett flöde av 
planering, samordning och uppföljning av den sam-
lade verksamheten. Under året som gått har arbete 
pågått med att uppdatera bolagsordning och ägardi-
rektiv. Återrapportering har gjorts från de ”kommu-
nala bolagen” vid tre tillfällen under året i form av 
delårsrapportering samt i samband med bokslut.

I övrigt har dialog skett med parterna vid ett antal till-
fällen. Dialogen har skett med kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.

För kommande år kommer fortsatt arbete att genom-
föras avseende uppdateringar av bolagsordning och 
ägardirektiv. Fokus kommer också att ske på att ut-
veckla dialog och samordning inom koncernen, fram-
förallt avseende återrapportering och miljöfrågor.

Verksamhetsform Verksamhet Samverkansparter

Aktiebolag Bostad Munkedal

Aktiebolag Renhållning Lysekil/Sotenäs/Tanum/Munkedal

Aktiebolag Vatten Uddevalla/Färgelanda/Munkedal

Aktiebolag Industrilokaler New Wave/Munkedal

Aktiebolag Fastighet Munkedal

Gemensam nämnd IT Lysekil/Sotenäs/Munkedal 
(Säte i Lysekil)

Gemensam nämnd Miljö Lysekil/Sotenäs/Munkedal
(Säte i Sotenäs)

Gemensam nämnd Lön Lysekil/Sotenäs/Munkedal
(Säte i Munkedal)

Kommunalförbund Räddningstjänst Lysekil/Uddevalla/Munkedal

Kommunalförbund Fyrbodal Samtliga kommuner i Fyrbodal

Kopperativ hyresrättsförening Bostad Munkedal
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Nämndsredovisning- Byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens verksamhetsområden omfattar bygglov och detaljplanering med närbe-
släktade arbetsområden. Verksamheten regleras bl.a. enligt Plan- och bygglagen, Lagen om 
skydd mot olyckor, samt av kommunens ambitioner inom verksamheterna.

Inledning 
De ärenden som hanteras av nämnden är framförallt 
bygg-, rivnings- och marklov, anmälan och samråd, 
godkännande av förrättningar, ventilationskontroll, 
adressättning mm. Information och rådgivning, re-
missyttranden mm utgör även en icke försumbar del 
av arbetsuppgifterna. Krav på att beslut om bygglov 
ska fattats inom 70 dagar har införts i PBL vilket 
ställer tydligare krav på handläggning.

Viktiga händelser
Nämnden har påbörjat arbetet med ”startmöte” vid 
uppstart av detaljplanearbeten. Flera utbildningsin-
satser för nämndsledamöter har genomförts. Pågå-
ende planarbeten är väldigt omfattande med många 
olika planer. Ytterligare ett företag - Willab Garden 
- har öppnat på Säleby. XL-bygg har flyttat från Mun-
kedals centrum till Säleby. Kommunen har förvärvat 
”Sohlbergs-området” och detaljplanearbetet har in-
letts.

Ekonomi
Byggnadsnämndens resultat på 1,1 mnkr beror på 
högre bygglovsintäkter och lägre personalkostna-
der än planerat samt på att flera detaljplanearbeten 
legat vilande under hösten 2015 i avvaktan på att 
va-utredningen för Tungenäset skulle färdigställas. 
Intäkterna för bygglov överstiger budgeterat. Per-
sonalkostnaderna är lägre som en följd av perso-
nalsituationen. Ärendemängden har ökat från 2014 
(144 ärende) till 2015 (181 ärende) men samtidigt 
har genomsnittsärendet genererat en mindre intäkt 

vilket kan härledas till förändringar i Plan- och bygg-
lagstiftningen med införandet av bygglovsbefriade 
så kallade Attefallsåtgärder där man istället gör en 
bygganmälan.

Nämnd Budget
(mnkr)

Avvikelse 
(mnkr)

Procent-
avvikelse

Byggnads-
nämnd

1,9 +1,1 55,3%

Måluppfyllelse 
Byggnadsnämnen har god måluppfyllelse under 
2015. Resultatmålet att ökad tillgänglighet för med-
borgaren är i hög grad uppfyllt. Även målet att ge-
nomföra ett antal förbättringar är uppfyllt. Tillgäng-
ligheten via e-post är bra och under den mätning 
som gjordes under 2015 besvarades samtliga mail 
inom 2 dygn.   Ny hantering av planprocessen har 
införts, där  samtliga berörda parter bjuds in till ett 
allmänt startmöte.

Framtid
Den stora mängden planarbeten kräver insatser för 
att samordna konsultarbeten och kommunikation 
med berörda. Det är viktigt att resurser avsätts för 
att sköta detta. Det är angeläget att den kommunala 
planberedskapen är fortsatt hög, så att tomter och 
industrimark finns tillgängliga.

Foto: Lotta Karlsson

148



58

Munkedals kommun | Årsredovisning 2015
Kommunens samlade verksamhet

Nämndsredovisning- Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet 
för all kommunal personal. Kommunstyrelsens förvaltning leds av kommunchef. Förvaltningen 
är uppdelad i sektorer; Barn och Utbildning, Vård och Omsorg, Stöd samt Samhällsbyggnad 
samt ett kommunledningskontor. Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens verksam-
het och varje sektor leds av sektorchef.

Viktiga händelser
Kommunen tog emot ett stort antal asylsökande per-
soner under det gångna året. Samtidigt som kraftiga 
volymökningar inom individ- och familjeomsorg, LSS 
och hemtjänst skett. Dessa verksamheter visar ock-
så på den största ekonomiska obalansen. 

Arbetet med att utreda framtidens boende för äld-
re i kommunen har fortsatt, där förslaget nu är att 
minska antalet äldreboenden från fem till tre, och 
samtidigt förändra själva boendestrukturen. Detta 
innebär mer hållbara, ändamålsenliga och driftseko-
nomiska äldreboenden. Den påbörjade förändringen 
av strukturen inom förskolan dvs att ersätta antalet 
förskolor med endast en avdelning till större försko-
lor har fortsatt under året. 

För att öka servicen till medborgare/brukare beslu-
tades att införa ett medborgarcentrum (klart 2016). 
Utgångspunkten är att öka stöd och service från för-
valtningen till medborgare/brukare/besökare men 
också att ge ett mer samlat stöd. 

Flera större företagsetableringar har skett under 
året då bl a öppnade Willab Garden sina verksamhet 
under året. XL-bygg har flyttat sin verksamhet från 
centrala Munkedal till Säleby. 

Ekonomi
Nämnd Budget

(mnkr)
Avvikelse 
(mnkr)

Procent-
avvikelse

Kommun-
styrelsen

Kommunled-
ningskontoret

47,7 +2,1 4,4%

Sektor för 
Samhällsbygg-
nad

89,8 +2,0 2,2%

Sektor för Barn 
och utbildning

186,2 +2,8 1,5%

Sektor för 
Vård och om-
sorg

124,7 -9,4 -7,5%

Sektor för Stöd 85,1 -16,1 -19,0%

Summa Kom-
munstyrelsen

533,5 -18,6 -3,5%

Kommunstyrelsens resultat är negativt för andra 
året i rad. Resultatet uppgår till -18,6 mnkr. Kom-
munbidraget uppgår till 533,5 mnkr. Under 2015 er-
höll kommunstyrelsen ett tillfälligt kommunbidrag på 
9,6 mnkr. Verksamheterna har under hela 2015 vi-
sat på negativt resultat, framförallt sektorerna Stöd 
samt Vård och Omsorg. Nettokostnaderna ökar med 
4,8 %, vilket är mycket oroväckande samt att kost-
naderna fortsätter att överskrida tilldelat anslag.

Kommunledningskontoret redovisar som helhet 
ett positivt resultat på +2,1 mnkr. Detta beror på 
outnyttjat anslag till kommunchefens förfogande, 
samordning och ej återbesatta tjänster, lägre kost-
nader för kommunens bilar samt allmän återhåll-
samhet vid inköp av tjänster och material. 

Sektor samhällsbyggnad redovisar ett positivt re-
sultat på +2,0 mnkr. Allmän återhållsamhet, lägre 
kostnader än befarat på bostadsanpassning, lägre 
energikostnader än budgeterat och högre intäkter. 
Hela sektorn har tillämpat återhållsamhet avseende 
inköp etc. Ökade kostnader beror till stor del på fler 
inhyrda lokaler samt för vattenskada i kommunhuset 
2014 som nu är färdigreglerad.

Sektor Barn och utbildning gör ett överskott med 
+2,8 mnkr detta för femte året i rad. Kostnaderna 
för köp av huvudverksamhet minskar något jämfört 
med 2014 men överstiger budget. Personalkostna-
derna ökar med 3 mnkr jämfört med 2014, framfö-
rallt inom grundskolan. Kostnader för förbruknings-
material mm minskar något. Satsningen på datorer/
ipads innebär att det nu är 3,7 elever/dator. Intäk-
terna stiger med 1,6 mnkr från 2014. Detta tack 
vare högre ersättning från Migrationsverket med 1,1 
mnkr samt en liten ökning på interkommunal ersätt-
ning och Barnomsorgsavgifter. Total kostnadsökning 
är 0,8 % inkl löneökning. Elever inom grundskolan 
och gymnasiet ökar med +20 respektive +9. Försko-
lebarnen ökar med +14.

Sektor vård och omsorgs resultat för 2015 landar 
på -9,4 mnkr det negativa resultatet i sig beror på 
höga volymökningar inom hemtjänst och hemsjuk-
vård då antalet beviljade timmar fortsätter att öka. 
Behovet av vård- och omsorg i hemmet har fortsatt 
att öka men ändå inte lika mycket som mellan 2013 
och 2014. Ökningen sker utifrån en redan hög nivå. 
Beviljade hemtjänsttimmar uppgår till 97 901, en 
ökning med 8 %. Organisationsförändring har skett 
under året, äldreomsorgen organiserats i mer geo-
grafiska områden och enhetschefen är ansvarig för 
både hemtjänst och vård- omsorgsboende i områ-
det. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer 
närvarande ledarskap samt en bättre samordning av 
personalresurser.

Resultatet för sektor Stöd hamnar på ett under-
skott på -16,1 mnkr. Merparten av underskottet 
avser högre kostnader än budgeterat för köpta in-
stitutionsplatser för barn och unga samt köpta in-
stitutionsplatser vuxenmissbruk. Men även på högre 
kostnader inom boende LSS samt övriga insatser en-
ligt LSS. Genomlysning inom sektorn har skett under 
året för att identifiera en mer kostnadseffektivare 
verksamhet. Det har skett en ökning av beslut inom 
IFO, LSS, AME och Integration. Arbete pågår med 
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att organisera hemmaplanslösningar för att minska 
kostnaderna för placeringar. 

Investeringar
Investeringarna uppgår till 41,1 mnkr vilket innebär 
ett överdrag på sammanlagt 1,5 mnkr. Orsaken till 
den stora investeringsvolymen beror till största del 
på ombyggnad av två förskolor Önnebacka samt lilla 
Foss.

Måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för kommunstyrelsens verksamheter 
är relativt god av de 23 uppställda resultatmålet nås 
22 delvis (alla med en uppåtgående trend) och 1 mål 
uppnås helt.

Målet att minska användning av farliga kemikalier 
samt energiförbrukningen i kommunens verksamhe-
ter har verksamheten kommit en bra bit på väg. En 
inventering är påbörjad avseende användningen av 
farliga kemikalier, ca 30 % av verksamheterna är 
klara.

Värt att notera är också målet att öka Munkedals 
attraktivitet, kommunen har utsetts som en av tio 
utvalda pilotkommuner att delta i ett treårigt projekt 
för att stärka den lokala attraktionskraften. Genom 
ett långsiktigt och systematiskt arbete ska strategier 
och handlingsplaner för näringsliv, landsbygd, kultur, 
turism och besöksnäring tas fram. Projektet pågår 
fram till 2018. 

Implementering av medborgarservice pågår. Ut-
gångspunkten är att öka stöd och service från för-
valtningen till medborgare/brukare/besökare men 
också att ge ett mer samlat stöd. 

Kvalitetsmätningar på LSS gruppboenden visar en 
sakta ökning, 2013 var det 71 % och nu 2015 74 %. 
Genomförda förbättringar är internetuppkopplingar 
på boendena mm.  Fortsatt arbete pågår men detta 
är en positiv utveckling och det ger indikationer på 
att verksamheten är på rätt väg. 

Ett större antal mötesplatser har genomförts under 
året med kulturdagar, föredrag, flera allmänna ar-
rangemang som vuxna inom musik, scenkonst, dans 
och konstutställningar samt firandet av nationalda-
gen. 

Två språkplaner och matematikplan är viktiga red-
skap i arbetet för likvärdighet samt arbetet med att 

utveckla undervisningen i svenska och matematik. 
Kommunens arbete i Sveriges kommuner och lands-
tings stora satsning PISA 2015 har fortskridit på 
tredje året för att gå mot avslut våren 2016.

Framtid
De kommande åren måste fokus läggas på att få 
ekonomi och verksamhet i balans. Det kommer att 
innebära såväl stora organisationsförändringar som 
effektiviseringskrav på verksamheterna. Inom sek-
torerna vård och omsorg samt stöd kommer en sam-
manslagning att ske under kommande år, detta för 
effektivare samordning. 

Obalansen mellan verksamhet och ekonomi beror 
i huvudsak på ökade volymer inom ovannämnda 
verksamheter. För att hantera och kunna avbalan-
sera dessa underskott måste verksamhet ses över 
utifrån kvalitetsnivåer, mer fokus på hemmaplans-
lösningar men även det förebyggande arbetet.

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

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

En mycket viktig faktor är kommunens anställda, 
under de senaste åren har ohälsotalen ökat. Det är 
av största vikt att sätta in tidiga insatser och att ar-
beta för ett ökat frisktal. Detta gäller såväl sänkning 
av ohälsotalet som utbildning/insatser i arbetsmiljö-
arbete. Kommunen står också inför utmaningar vad 
gäller att rekrytera och behålla personal samt också 
det faktum att inom loppet av 5-10 år kommer en 
stor del av kommunens anställda att gå i pension.

Nyckeltal 2013 2014 2015

Barnomsorg antal barn 876 922 936

Grundskola antal elever 1070 1076 1096

Beviljad hemtjänst (timmar) 71 258 90 587 97 901

Antal barnavårdsanmälningar (st) 210 275 243

Kostnad insutitionsplacering barn (mnkr) 5,1 8,7 18,3

Kostnad Familjehem barn (mnkr 5,0 8,2 4,7

Utbetalt försörjningsstöd (mnkr) 7,3 8,3 8,1

Mottagna i flyktingmottagandet senaste 24 mån (antal) 21 68 132

Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? (%) 25 31 32
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Koncernföretagen Munkedals bostäder AB, Munkedal Vatten AB och 
Dingle industrilokaler AB
Koncernföretag är en juridisk person där kommunen har ett varaktigt, bestämmande eller be-
tydande inflytande i.

Munkedals kommuns koncernföretag består av 

• Munkedals Bostäder AB

• Munkedal Vatten AB

• Dingle industrilokaler AB

Munkedals Bostäder AB har som sin främsta uppgift 
att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bola-
get äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler 
till en sammanlagd debiterbar yta om 34 368 m² i 
Munkedal, Hedekas och Dingle. 

Munkedal Vatten ABs syfte är att genom bolaget 
driva och utveckla vattenförsörjning och avlopps-
hanteringen för att tillgodose brukarnas behov av 
vattentjänster samt bidra till en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling. Munkedal Vatten AB är taxefi-
nansierad och utgår från självkostnadsprincipen.

Dingle industrilokaler äger, förvaltar samt hyr ut in-
dustrilokaler i Dingle. Dingle industrilokaler ägs av 
Munkedals kommun tillsammans med New Wave 
Group AB.

Viktiga händelser
Under flera år har det varit stor efterfrågan efter 
lättillgängliga lägenheter i centrala Munkedal. 2013 
påbörjades arbetet med att bygga ett nytt hyreshus 
i centrala Munkedal och i mars 2015 flyttade hyres-
gästerna in.

Under 2015 har Munkedal vatten gjort flera utred-
ningar med anledning av 2014 års översvämningar.

På uppdrag av Munkedals kommun har alternativen 
med överföringsledning eller lokal kommunal lösning 
utretts för Tungenäset. Utredningen har presente-
rats för Munkedals Vattens styrelse.

Ekonomi
Ekonomiskt resultat (mnkr)

Koncernföretag Resultat Munkedals 
kommuns del 
av resultatet

Munkedals Bo-
städer AB

1,9 1,9

Munkedals Vat-
ten AB

0,0 0,0

Dingle industrilo-
kaler AB

-0,1 0,0

Totalt 1,8 1,9

Koncernföretagen i Munkedals kommun redovisar ett 
sammanlagt resultat på 1,9 mnkr. 

Munkedals Bostäder AB gjorde ett resultat på 1,9 
mnkr. Överskottet beror främst på efter en fastig-
hetsvärdering har värdet på byggnader justerats. 

Munkedals Vatten AB gjorde ett nollresultat under 
året och deras soliditet har minskat något jämfört 

med föregående år.

Dingle industrilokaler gjorde ett negativt resultat 
med 0,1 mnkr. I Dingle industrilokalers ABs budget 
ligger att de skall gå med underskott på grund av 
kostnader som uppstod vid färdigställande av indu-
strilokalerna vilket urholkar deras ekonomi. De lång-
siktiga finansiella förutsättningarna för bolaget är 
ogynnsamma.

Investeringar (mnkr)

Koncernföretag Investering

Munkedals Bostäder AB 11,8

Munkedals Vatten AB 6,7

Dingle industrilokaler AB 0,0

Totalt 18,5

Koncernföretagen i Munkedals kommun har investe-
rat under 2015 för 18,5 mnkr. 

Munkedals Bostäder AB har under året investerat för 
11,8 mnkr. 

Munkedals Vatten AB har investerat för 6,7 mnkr un-
der året. Den största investeringen är Västergård. 
Nya vatten- och spillvattenledningar har anlagts på 
Vaktelvägen för att förse nya och befintliga fastighe-
ter med VA. Den befintliga avloppspumpstationen på 
Vaktelvägen har ersatts av en ny avloppspumpsta-
tion på sidan om Fossvägen.

Framtid
Munkedals bostäder AB står inför stora utmaningar 
när det gäller underhåll och renovering av stora de-
lar av fastighetsbeståndet byggda under 60-talet. 
Projektering pågår och renoveringen kommer tro-
ligtvis att ske i etapper under ett antal år framöver. 
Efterfrågan på bolagets lägenheter, främst i de cen-
trala områdena, är fortsatt god och förväntas hålla i 
sig de närmsta åren.

Under våren 2016 startar Munkedal vatten arbetet 
med att koppla över dagvattenflöden från spillvat-
tenledningarna till dagvatten-ledningarna, allt för att 
minska framtida översvämningar. Inledningsvis sker 
detta genom att fastighetsägarna får koppla om sina 
ledningar på tomtmark.

Förslag till vattenskyddsområden med skyddsföre-
skrifter för sju grundvatten-täkter har arbetats fram. 
Munkedals Vattens styrelse har fått information och 
tagit beslut om fortsatt arbete med vattenskydds-
områdena. Samråd om handlingar ska hållas med 
berörda i början av 2016.
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Nyckeltal Munkedals Bostäder AB 2013 2014 2015

Ägarinflytande (%) 100 100 100

Anställda (personal) 12 12 12

Soliditet (%) 10,5 8,7 9,6

Balanslikviditet (%) 125,4 71,4 176,7

Lån (mnkr) 130,0 158,6 175,0

Underhållskostnader (kr/m²) 142,0 109,0 130,0

Vakansgrad (%) 2,7 2,8 4,0

Nyckeltal Dingle industrilokaler AB 2013 2014 2015

Ägarinflytande (%) 51,0 51,0 51,0

Anställda (personal) 0 0 0

Soliditet (%) 30,8 31,8 32,3

Balanslikviditet (%) 20,5 11,0 20,4

Lån (mnkr) 28,5 26,6 26,6

Nyckeltal Munkedals Vatten AB 2013 2014 2015

Ägarinflytande (%) 100 100 100

Anställda (personal) 0 0 0

Soliditet (%) 2,8 2,6 2,5

Balanslikviditet (%) 190,4 272,8 261,1

Lån (mnkr) 76,2 76,2 76,2

Foto: Monika Ahlström
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Uppdragsföretagen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, Rambo 
AB och Kooperativa hyresrättsföreningen Sörby- och Dinglegården
Uppdragsföretag är en juridisk person som kommunen har överlämnat vården av en kommunal 
angelägenhet till, men inte fått ett betydande inflytande över företaget.

Munkedals kommuns uppdragsföretag består av 

• Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

• Rambo AB

• RKHF Sörbygården och Dinglegården

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ansvarar 
för räddningstjänst, olycksförebyggande verksam-
het samt stöd till krisberedskap för Munkedals och 
Lysekils kommun. 

Rambo ABs uppdrag består i att skapa en långsik-
tigt hållbar och miljöriktig avfallshantering åt sina 
ägarkommuner genom att insamla, omhänderta, 
transportera och behandla avfall samt att driva an-
nan därmed sammanhängande verksamhet såsom 
återvinnings- och miljötjänster.

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Sörby-
gården och Dinglegården omfattar 2 stycken om-
sorgsfastigheter.

Viktiga händelser
Sedan 1 januari 2015 ingår Uddevalla kommun i 
Räddningstjänstförbundet. Det innebär att Munke-
dals kommuns andel i förbundet har minskat till 14,1 
%. Då andelen är mindre än 20 % konsolideras inte 
förbundets resultat-och balansposter i den samman-
ställda redovisningen.

Inom RKHF har det arbetats med framtagande av 
förslag till nya stadgar och under hösten 2015 beslu-
tade kommunfullmäktige att godkänna dem.

2015 stod vindkraftverket på Tyft anläggning i Ta-
nums kommun klart. Med de fem andra vindkraft-
verk Rambo är delägare i är företaget självförsör-
jande på el.

Rambo har under året genomfört beslutet från 2014 
att avyttra delar av transportverksamheten. Beslu-
tet innebar också att liftdumperhanteringen har lik-
ställts i samtliga ägarkommuner.

Arbetet med att konsolidera Rambos bolag har fort-
gått under året med målet att hitta en stabil grund 
för långsiktig hållbar utveckling, som stödjer arbetet 
att uppnå framtida miljömål för invånare, verksam-
heter och företag.

Ekonomi
Ekonomiskt resultat (mnkr)

Uppdrags-
företag

Resultat Munkedals 
kommuns del 
av resultatet

Rambo AB* 5,5 1,1

RKHF Sörbygår-
den och Dingle-
gården

0,8 0,2

Totalt 6,3 1,3

Räddningstjänst-
förbundet Mitt 
Bohuslän

8,0 -

*Rambos resultat är efter återställande av obeskattade reserver.

Foto: Kjell Holmner
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Uppdragsföretagen i Munkedals kommun redovisar 
ett sammanlagt resultat på 1,3 mnkr.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän redovisar 
ett resultat på 8,0 mnkr. Det positiva resultatet här-
rör sig till största delen till Uddevalla kommuns inköp 
i förbundets eget kapital. 

RKHF gjorde ett resultat på 0,8 mnkr där Munkedals 
kommuns andel är 0,2 mnkr av detta. Det positiva 
resultatet beror till viss del på låga driftkostnader 
gällande el och brandlarm och till viss del på det 
gynnsamma ränteläget som råder och som har på-
verkat RKHF positivt vid omsättning av lån.

Rambo gjorde ett resultat på 5,5 mnkr efter återstäl-
lande av obeskattade reserver där Munkedals kom-
muns andel av detta är 1,1 mnkr. Rörelseresultatet 
har påverkats positivt då delar av transportverksam-
heten avyttrades. Både i form av reavinst men också 
genom att icke lönsam verksamhet har upphört. 

Investeringar (mnkr)

Uppdragsföretag Investering

Rambo AB 17,1

RRHF Sörbygården och Dingle-
gården

0,0

Totalt 17,1

Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän

17,0

Uppdragsföretagen i Munkedals kommun har under 
2015 investerat för 34,1 mnkr. 

Rambo har investerat för 17,1 mnkr och har finan-
sierats med egna medel.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har under 
året investerat för 17,0 mnkr, merparten av det be-

står av övertagande av anläggningstillgångar från 
Uddevalla kommun.

Verksamhetsmål
Rambo arbetar utifrån EUs avfallshierarki med målet 
att begränsa mängden avfall samt återanvända och 
återvinna så långt som möjligt. Rambo bidrar även 
till uppfyllnad av nationella mål. Senast 2018 ska 
minst 50 % av allt matavfall från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 
% behandlas så att även energi tas tillvara.

Framtid
Under 2016 kommer RKHF Sörbygården och Ding-
legården att anta nya stadgar innehållande namn-
ändring.

Mer ambitiösa mål om materialåtervinning och in-
samling av matavfall väntas framöver för Rambo 
AB. Under 2014 avlades en regeringsförklaring som 
innebär att det kan komma att bli kommunernas 
uppgift att organisera insamlingen av förpackningar 
och tidningar. 

Nyckeltal RKHF Sörby- och Dinglegården 2013 2014 2015

Ägarinflytande (%) 20,0 20,0 20,0

Anställda (personal) 0 0 0

Soliditet (%) 2,8 5,5 6,4

Balanslikviditet (%) 50,5 32,0 121,3

Lån (mnkr) 39,4 38,4 37,7

Nyckeltal Rambo AB 2013 2014 2015

Ägarinflytande (%) 20,6 20,6 20,6

Anställda (personal) 70 73 69

Soliditet (%) 47,2 45,5 48,3

Balanslikviditet (%) 148,3 161,3 182,2

Lån (mnkr) - - -

Nyckeltal Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2013 2014 2015

Ägarinflytande (%) 40,0 40,0 14,1

Anställda (personal) 115 115 190

Soliditet (%) 11,1 21,8 34,5

Balanslikviditet (%) 81,5 32,8 37,9

Lån (mnkr) 1,6 0 0
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Samverkansnämder IT, Miljö och Lön
Munkedals kommun bedriver samverkan och gemensam nämnd tillsammans med Sotenäs och 
Lysekils kommun.

Inledning
Munkedals kommun bedriver samverkan och ge-
mensam nämnd tillsammans med Sotenäs och Lyse-
kils kommun inom områdena: 

• IT (värdkommun Lysekil)

• Miljö (värdkommun Sotenäs)

• Lön (värdkommun Munkedal)

IT nämnden uppgift är att tillhandahålla IT-drift, 
support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, 
Munkedals och Lysekils IT-miljö.

Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och 
hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande kom-
munerna. Nämnden svarar för myndighetsutövning 
inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa 
områden samt stödja och samordna det miljöstra-
tegiska arbetet.

Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara 
för de samverkande kommunernas uppgifter vad 
avser: Löneadministration, Support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av 
lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basut-
bud), Systemförvaltning samt Pensions- och försäk-
ringsadministration.

Viktiga händelser
Under första delen av 2015 färdigställdes Munke-
dals kommun till den nya infrastrukturen (domänen) 
samt resterande enheter inom Lysekils kommun. Vid 
årsskiftet så kvarstår det endast ett fåtal mindre en-
heter, och allt planeras bli klart v7 2016.

IT-enheten tecknade nytt avtal med Microsoft den 
1 juli vilket kommer ge större flexibilitet då detta 
är helt användarbaserat. Detta innebär att vi inte 
längre licensierar datorer utan användare som då 
kan använda fler enheter på samma licens.

Under året har miljöverksamheten prioriterat den 
fasta tillsynen inom livsmedels-, miljöskydds- samt 
hälsoskyddsområdena och utfört enligt verksam-
hetsplanen, likaså har ärendebalansen för den lö-
pande tillsynen hållits. Ett stort projekt kring sa-
nering av enskilda avloppsanläggningar har under 
2015 utförts främst inom Munkedals kommun, med 
en total arbetsinsats motsvarande 2 tjänster.

Löneenheten har arbetat med införande av elektro-
niska lönespecifikationer till alla anställda. Detta in-
förs under våren 2016. 

Löneenheten har styrt upp sin supportfunktion på ett 
effektivare sätt genom att informera om och fördela 
ut supporten mellan telefoni-, mail- och webbsup-
port. Det innebär att supportärenden får en bättre 
prioritetsordning för hur och när i tiden supportfrå-
gor skall hanteras.

Ekonomi
Ekonomiskt resultat (mnkr)

Samverkans-
nämnder

Resultat Munkedals 
kommuns del 
av resultatet

IT-nämnd 0,0 0,0

Miljönämnd 1,6 0,6

Lönenämnd 0,7 0,2

Totalt 2,3 0,8

Samverkansnämnderna redovisar alla ett positivt re-
sultat på 2,3 mnkr. Där Munkedals kommuns andel 
av detta är 0,8 mnkr.

IT-nämnden gör ett nollresultat.

Miljönämnden gör ett överskott på 1,6 mnkr, varav 
0,6 mnkr utgör Munkedals andel. Anledningen till 
överskottet är lägre personalkostnader pga perso-
nalomsättning samt lägre kostnader för IT och köpta 
tjänster.

Lönenämnden gör ett resultat på 0,7 mnkr där Mun-
kedals kommuns andel är 0,2 mnkr av detta. Resul-
tatet beror till stor del på att löneenheten inte hun-
nit med att genomföra alla planerade införanden och 
genomförande av nya användarmoduler i Heroma. 
Dessa skjuts över till 2016.

Mål
IT-enhetens service har på de verksamheter som 
kommit över i den nya infrastrukturen (domän) varit 
i enlighet med vad som kan förväntas, i de verk-
samheter som ännu inte flyttats till ny infrastruktur 
(domän) finns fortfarande brister. Dessa brister är av 
övergående art, då övergången beräknas vara klar 
under kvartal 1 år 2016.

En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplane-
ring med kontinuerlig verksamhetsuppföljning är 
grund för att uppfylla Miljönämndens uppdrag med 
god kvalitet. För nämnden finns en planering; med 
verksamhetsplan, prioriteringsordning, miljö- samt 
verksamhetsmål, nyckeltal, etc. Dessa styr såväl det 
interna utvecklingsarbetet som tillsynsbehovet. 

Miljöhänsyn och resurshushållning och att arbeta 
för miljöförbättring utgör ju miljönämndens primära 
uppdrag, både som myndighet och i uppdraget att 
samordna medlemskommunernas miljömålsarbete. 

Arbetet med utveckling av miljöverksamheten pågår 
fortlöpande. Samtliga praktiska förutsättningar är 
avklarade, såsom verksamhetssystemet Vision med 
fakturering, placeringsort och lokaler, bilar, utrust-
ning, telefoni, etc. Former för verksamhetsplanering, 
nyckeltal, prioriteringsordning, beslutsmallar, ruti-
ner, processkartläggningar, tillsynsmetodik, m.m. är 
till största delen fastslaget och fungerar.

Lönenämnden har under 2015 arbetat med informa-
tions- och kunskapsnivån inom nämndens område. 
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Bland annat har löneenhetens egen webbsida ut-
vecklats.  Lönenämnden har som mål att samverka 
med kommunerna, vilket görs bla genom styrgrupp 
för samverkande kommuner. 

Framtid
Löneenheten kommer fortsätta arbeta med förbätt-
ringsarbetet i syfte att nå måluppfyllelsen. För att 
lyckas krävs ett samarbete mellan såväl SML kom-
munernas ledning som verksamhetsansvariga inom 
kommunernas olika sektorer. I takt med att de admi-
nistrativa flödena förbättras och effektiviseras kom-
mer både löneenhetens och kommunernas anställda 
få förändrade arbetsmetoder vad avser löneadmi-
nistrativa arbetsuppgifter. Förbättringsarbetet inom 
löneenhetens verksamhet kommer att effektivisera 
det administrativa löneflödet inom SML kommuner-
nas egna verksamheter.

Arbetet med att byta ut trådlösa accesspunkter kom-
mer att fortsätta för IT-enheten 2016. Projektet med 

säkra kort fortgår med en till referensgrupp (miljöen-
heten) som tillsammans med Personalenheten tes-
tar funktionaliteten. Projektet är försenat på grund 
av teknikstrul. Dock så är projektet som helhet en 
framgång inom ramen för säkerhet, flexibilitet och 
andra myndigheters krav på säker kommunikation.

För Miljönämnden är en viktig uppgift fortsatt fram-
över att fortsätta utveckla och optimera verksam-
hetsplanering, tillsynsplan, handläggningstider, ar-
betssätt, gemensamma rutiner etc. för att uppnå 
uppställda mål och lagkrav. Likaså att utveckla sam-
arbets-former mellan den gemensamma miljönämn-
den och respektive kommuners kommunstyrelser 
och övriga nämnder, däribland byggnadsnämnderna 
och näringslivsarbetet. Det strategiska miljömålsar-
betet, där miljönämnden har ett samordnade ansvar 
ska utvecklas vidare i de tre kommunerna utifrån ett 
integrerat miljöledningssystem. 

Nyckeltal Miljönämnd 2013 2014 2015

Andel avslutade ärende i förhållande till inkomna (%)

- Enskilda avlopp 89,0 86,0 68,0

- Värmepumpsanmälningar 84,0 94,0 97,0

- Miljöskyddsärende - 73,0 82,0

- Strandskyddsdispenser 95,0 68,0 82,0

Andel produktionstid av arbetad tid 54,0 49,0 60,0

Täckningsgrad ekonomiskt 56,0 51,0 58,0

Nyckeltal Lönenämnd 2015 2013 2014 2015

Andel per kommun (%)

- Sotenäs - 26,7 27,4

- Lysekil - 42,6 43,7

- Munkedal - 30,7 28,9

Antal löneutbetalningar (st)

- Sotenäs - 14 364 14 574

- Lysekil - 22 896 23 249

- Munkedal - 16 524 15 371
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Ord- och Begreppsförklaring
Kommunfakta

Kommunkoncern/Den samlade verksamheten
Den kommunala förvaltningen och kommunens kon-
cernföretag.

Koncernföretag
En juridisk person där kommunen har ett varaktigt, 
bestämmande eller betydande inflytande i.

Uppdragsföretag
En juridisk person som kommunen har överlämnat 
vården av en kommunal angelägenhet till, men inte 
fått ett betydande inflytande över företaget.

Sammanställd redovisning
Räkenskaper som omfattar hela kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige
Kommunens högst beslutande organ.

Kommunstyrelsen
Kommunens högst verkställande organ.

Välfärd
Välfärd är de medel som stat, landsting och kommun 
tillhandahåller i syfte att säkra individens trygghet 
vid bland annat barndom, sjukdom, arbetslöshet, 
funktionsnedsättning och ålderdom. 

Kommunalskatt
En skatt som tas ut av kommunen för att bekosta 
kommuninvånarnas kommunala angelägenheter.

Förvaltningsberättelse

Mål- och resursplan (MRP)
Kommunen ska varje år upprätta en budget för näs-
ta kalenderår (budgetår). Budgeten ska också inne-
hålla en plan för ekonomin för en kommande period 
av tre år, där budgetåret alltid är periodens första år.

Måluppfyllelse
Visar om det som majoriteten har satt upp som mål 
för kommunens verksamhet har uppfyllts under året 
som gått.

Intern kontroll
Är att med en rimlig grad av säkerhet, säkerställa att 
följande mål uppfylls:

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksam-
het.

• tillförlitlig finansiell rapportering och information 
om verksamheten.

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, rikt-
linjer m.m.

KKIK
Kommunens kvalitet i korthet, jämför kommunerna 
med varandra och beskriver kommunernas kvalitet 
ur ett medborgarperspektiv.

Benchmarking
Jämföra kommuner med varandra för att kunna för-
klara likheter och skillnader samt förbättra kommu-
nen.

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisningen visar kommunens resursförbruk-
ning ställd mot budget och investeringsredovisning-
en visar vilka tillgångar som kommunen har köpt in/
förädlat.

Ekonomi/Finansiell analys

Resultaträkning
Visar en sammanställning på allt som skett inom 
kommunen ekonomiskt under 1 år.

Jämförelsestörande post
En post av engångskaraktär som kommunen inte 
kan räkna med att få varje år.

Nettokostnad
Totalsumman av årets intäkter, kostnader och av-
skrivningar.

Driftskostnadsandel
Löpande kostnader i % av skatteintäkter samt ut-
jämning och statsbidrag

Avskrivning
Planmässig nedsättning av anläggningstillgångarnas 
värde, ska spegla värdeminskningen.

Internränta
Kalkylmässigt beräknad kostnad för det kapital som 
tas i anspråk inom en verksamhet.
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Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar
Resultat för extraordinära poster + avskrivningar/
investeringar

Balanskrav
Lagstadgat krav om att kommunens intäkter skall 
överstiga kostnaderna.

Resultatutjämningsfond
En öronmärkning av det egna kapitalet som efter 
särskilda riktlinjer kan användas får att uppfylla ba-
lanskravsresultatet.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfäl-
let. Här framgår hur kommunen använt respektive 
anskaffat sitt kapital.

Soliditet
Visar långsiktig betalningsförmåga. Mäts genom an-
del eget kapital i förhållande till tillgångar.

Likviditet
Visar kortsiktig betalningsberedskap

Anläggningstillgång
Tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller 
innehav.

Omsättningstillgång
Tillgång som på kort sikt kan omsättas till likvida 
medel och som inte är avsedd för stadigvarande 
bruk.

Exploatering
Åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordning-
ställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, 

kontor eller industri.

Eget kapital
Kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare 
års ackumulerade överskott.

Kassaflödesanalys
Visar de likvida betalningsströmmarna som skett i 
kommunen under året.

Pensionsskuld
Kommunens skuld gentemot nuvarande och blivande 
pensionärer. Redovisas enligt den så kallade bland-
modellen, vilket innebär att upparbetad skuld fram 
till och med 1997 redovisas som en ansvarsförbin-
delse utanför balansräkningen. Efter 1997 redovisas 
pensionsskulden som en avsättning.

Ansvarsförbindelse
Förpliktelse i form av borgensåtagande, pensions-
skuld, ställda panter och dylikt. Resultatet belastas 
om/när förpliktelsen infrias.

RIPS-ränta
Är en kalkylränta som används för att beräkna rän-
tan på kapitalet i pensionsskulden.

Derivat
Ett värdepapper vars värde beror på värdet av den 
underliggande tillgången. Olika former av derivat är 
optioner, terminer och swappar. De vanligaste for-
merna av underliggande tillgångar är valutor, aktier, 
obligationer, räntor, råvaror och index.

Semesterlöneskuld
Personalens intjänade ej uttagna semesterdagar.
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1. Inledning 

1.1 Syftet med nämnden 
Syftet är i första hand att lönenämnden genom löneenheten skapar förutsättningar för en 
ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera 
resursutnyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en 
stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och 
service. 

1.2 Nämndens uppdrag 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad 
avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning 
av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och 
ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra 
myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser genom ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Lönenämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens 
område berörs. 

Lönenämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd. 

1.3 Nämndens ansvar och roller samt definitioner 
Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive 
samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den 
egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret 2014. Därefter är mandatperioden 
fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. Den 
gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. 

Lönenämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt 
ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. 

Lönenämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen 
och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över 
föregående års verksamhet Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal 
för deras räkning. 

Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 
kan begäras av respektive samverkande kommun. 

Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive 
samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
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1.4 Forum och funktioner som finns kring nämnden samt vilka 
uppgifter och ansvar de har 
Löneenheten leds av lönechef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten samt 
verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Lönechef är direkt underställd lönenämnden 
politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals kommunchef. De samverkande 
kommunerna har också en styrgrupp bestående av respektive kommuns personalchef samt lönechef 
med uppdrag att samverka omkring de frågor som har beröringspunkter med lönenämndens 
uppdrag. 

2. Viktiga händelser 

2.1 Väsentliga personalförhållanden 
Sammanslagningen av de samverkande kommunernas löneenheter har fungerat väl. Samarbetet 
mellan medarbetarna fungerar väldigt bra. Alla hjälper varandra och delar med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter.  

2.2 Sjukfrånvaro 
 Löneenheten     Sjuktimmar > 60 dagar 

Verksamhetsår 
Ordinarie 
timmar 

Faktiska 
timmar Total Sjukersättning % sjuktimmar % 

2014 21880 18616 774 0 3,5 456 58,89 
2015 22458 19109 542 0 2,4 346 63,93 

Det totala antalet sjuktimmar har minskat mellan åren 2014 och 2015. För 2015 uppgår 
sjuktimmarna till 2,4 % vilket ligger under det mål som arbetsgivaren ställt upp. Sjukfrånvaro > 60 
dagar har sin förklaring i planerad operation, som inte är arbetsrelaterad, för en medarbetare. 
Utfallet i procent för sjukskrivning > 60 dagar är högre 2015 men i timmar räknat är det lägre mot 
2014. Enheten har låga sjuktal och inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 

2.3 Hur har arbetet skett/utvecklat sig med intern kontroll 
Lönenämnden har 2014-11-11 antagit följande Internkontrollpunkter för löneenheten avseende: 

Kontrollområde 
Rutin/system

Risk/
prio Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens Rapportering 

till
Löneutbetalning

16

Används upprättad rutin 
för granskning av 
löneutbetalning, dvs rätt 
person, ansvar och lön.

Löne-
assistenter

För respektive SML kommun 
kontrollera med chef att samtliga 
personer har arbetat perioden på 
rätt ansvar och att rätt lön 
utbetalats.

Stickprov för mars, 
juni, september 
och december 
2015

Lönechef

Löneutbetalning

12

Kontrollera ett urval av 
nettoutbetalningar inom 
spannet 20 000-25 000:-

Löne-
assistenter

För respektive SML kommun gå 
igenom bankfilen där nettolön 
summeras. Vi väljer slumpvis ut 
50% till antalet anställda inom 
spannet!

Varje månad Lönechef

Säkerställa ändringar av 
uppgifter i HEROMA

16

Kontrollera genomförda 
ändringar av fast data i 
sytemet av fler personer 
än den som genomfört 
ändringen.

Löne-
assistenter

Utföra stickprov på 10 stycken 
anställningsavtal per SML kommun.

Varje månad Lönechef

Löneutbetalning

12

Kontrollera att utbetalning av 
löner görs av två i förening.

Löne-
assistenter

Lönelistan för respektive SML kommun 
undertecknas av två löneassistenter.  
Därefter skickas lönelistan till respektive 
kommuns ekonomienhet.

Varje månad Lönechef

 

Inga avvikelser har hittas vid uppföljningar inom kontrollområdena. 
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2.4 Personalomsättning 
Verksamheten har under året 2015 minskat sin personalstat med 1,5 årsarbetare. 

2.5 Händelser av väsentlig karaktär 
Med anledning av besparingsåtgärder inom SML kommunerna har det beslutats att löneenhetens 
verksamhet skall redovisa ett överskott å minst 160 tkr vid årets slut.  

Processen för införande av E-lön (elektroniska lönespecifikationer) till alla anställda är igång och skall 
införas under första halvåret 2016. E-lön kommer att gälla alla anställningskategorier förutom 
uppdragstagare.  Fullt utbyggt innebär det minskade kostnader för respektive SML kommun 
motsvarande ca 50 tkr/år. Införandet ger dock ingen effektivitets påverkan på löneenhetens 
verksamhet eftersom utskick av lönespecifikationer tidigare utförts av bank.  

Det planerade Införandet för upprättande av anställningsavtal i HEROMA systemet läggs på is 
eftersom produkten för närvarande inte håller den kvalitet som förväntas. 

Funktionen att hantera reseräkningar via HEROMA självservice är införd och kan användas fullt ut av 
SML kommunerna, vilket underlättar inrapporteringen av resor och förrättningar. 

Samtliga SML kommuners PA enheter har numera tillgång till Förhandlingsmodulen vilket är ett 
effektivt hjälpverktyg för arbetet omkring lönerevisionen. 

Lönenheten har styrt upp sin supportfunktion på ett effektivare sätt genom att informera om och 
fördela ut supporten mellan telefoni-, mail- och webbsupport. Det innebär att supportärenden får en 
bättre prioritetsordning för hur och när i tiden supportfrågor skall hanteras.  

Löneenheten har tillsammans med kostansvariga inom SML kommunerna startat upp pilotprojekt 
omkring förenklad registrering av kostavdrag direkt via HEROMA självservice istället för som idag via 
manuell redovisning. 

2.6 Beskrivning av hur återrapportering fungerat med 
ägarkommunerna 
Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och samverkan med styrgruppen som består 
av respektive kommuns personalchef samt lönechef. Styrgruppen har möten varannan vecka utom 
sommarmånaderna. Lönechef rapporterar också till samverkanskommunernas ledningsgrupper samt 
ekonomichefer. 

Lönenämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen under året där fokus handlat om budget 2016-2017 
och målarbetet för 2016-2017 samt tre delårsrapporteringar för 2015. Även beslut om nya- samt 
uppföljning av kontrollplaner har genomförts. 

2.7 Beskrivning av vilka avtal på interna tjänster som finns 
Finns inga andra avtal än reglemente och samverkansavtal för lönenämnden. 
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3. Ekonomi 
 

3.1 Resultaträkning 
 

Bokslut 2015 
        

UTFALL UTFALL UTFALL UTFALL 
SML Munkedal Lysekil Sotenäs 

          
INTÄKTER/INKOMSTER 5 651 36 3 272 2 344 
KOMMUNBIDRAG 2 545 2 545     
Kommunbidrag 2 545 2 545     
Intäkter kontor 4 080 36 2 486 1 558 
Intäkter PA system 1 151 0 576 576 
Intäkter lönechef 420 0 210 210 
          
NÄMND & STYRELSEVHT -44 -43 -1 -1 
PERSONALKOSTNADER -24 -24 0 0 
ÖVR 
VERKSAMHETSKOSTNAD -20 -19 -1 -1 

          
KONTOR -5 514 -1 590 -2 410 -1 514 
PERSONALKOSTNADER -4 551 -1 311 -1 997 -1 243 
ÖVR 
VERKSAMHETSKOSTNAD -963 -279 -413 -271 

          
PA-SYSTEM -1 298 -488 -405 -405 
ÖVR 
VERKSAMHETSKOSTNAD -1 298 -488 -405 -405 

          
LÖNECHEF -624 -208 -208 -208 
PERSONALKOSTNADER -624 -208 -208 -208 
          
Verksamhetskostnader -7 480 -2 329 -3 024 -2 128 
Verksamhetens intäkter 8 196 2 581 3 272 2 344 
ÅRETS RESULTAT 716 252 248 216 

 

3.2 Analys av det ekonomiska utfallet 
Totalt är överskottet för SML kommunerna 716 tkr och i enlighet med andelstal fördelat med 216 tkr 
för Sotenäs kommun, 252 tkr för Munkedals kommun samt 248 tkr för Lysekils kommun. Överskottet 
för Munkedal baseras utöver andelstalet också på kommunbidragets storlek initialt som även skall 
täcka ökade kostnader för lönerevisionen. 
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Avräkning sker genom återbetalning till respektive kommun efter att bokslutet behandlats och 
godkänts i Lönenämnden. 
 
Den största andelen av överskottet beror på att löneenheten inte hunnit genomföra alla planerade 
införanden och genomföranden av nya användarmoduler i HEROMA systemet. Dessa skjuts över till 
2016. 

3.3 Beskrivning av reglering till medlemskommunerna 
Löneenheten fakturerar i slutet av varje månad respektive samverkans kommuns andel enligt andels- 
och fördelningstal på budgeterade siffror. Avräkning mot de fakturerade kostnaderna har gjorts mot 
verkligt utfall. 

3.4 Viktiga förhållanden för bedömning av ekonomin som inte 
redovisas i resultat- och balansräkning 
Inget att redovisa! 

 
4. Måluppfyllelse budget 2015 
 

4.1 Gemensamma styrdokument som reglerar löneenhetens 
verksamhet 
Reglementet för lönenämnden samt samverkansavtalet mellan de samverkande kommunerna är 
befintliga styrdokument. Lönenämnden utfärdar också styrdokument i form av t ex interkontroll. 

Munkedals kommuns styr- och ledningsdokument gäller också för lönenämnden! 

4.2 Sammanställning och uppföljning mål 
 
  
Måluppfyllelse Ej uppfyllt    Delvis uppfyllt     Helt uppfyllt 
 

3. Inriktningsmål: En trivsam, kreativ och spännande miljö  

 
3.1 Resultatmål: Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom nämndens område 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i hög grad 
I samband med utvecklingssamtalet har förslag till kompetensutvecklingsplan för varje 
medarbetare upprättats och genomförts. Löneenhetens webbsida uppdateras och 
förbättras kontinuerligt. 
 
 
Mått                                                                     Status Utfall Mål 2015 
Kompetensplaner för samtliga medarbetare 100 100 
Utveckla löneenhetens egen webbsida (%) 70,00% 70,00% 
I samband med utvecklingssamtalet har förslag till kompetensutvecklingsplan för varje 
medarbetare upprättats. Löneenhetens webbsida uppdateras och förbättras 
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3.1.1 Verksamhetsmål: Verksamheten skall samverka med kommunerna och genom ett gemensamt 
ansvarstagande arbeta med ständiga förbättringar 

Löneenheten samverkar kontinuerligt med styrgruppen för SML kommunerna. Lönechef 
avrapporterar också verksamheten till kommunernas ledningsgrupper. Även chefer i 
kommunernas olika verksamheter hör av sig med synpunkter. Kontakter tas också 
mellan löneenheten och kommunernas ekonomienheter. 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Status 
Lean metoder 2015-01-01 2015-12-22 Färdig 
Kartläggning kompetensutvecklingsbehov 2015-01-01 2015-12-22 Färdig 
Löne-och utvecklingssamtal 2015-01-01 2015-12-22 Färdig 
APT 2015-01-01 2015-12-22 Färdig 
Planerade LEAN möten varje tisdag. Löneenheten har tagit fram aktivitetsplaner för 2015. Planen finns 
tillgänglig via löneenhetens webbsida. Till varje aktivitet finns kopplat en processbeskrivning som 
används av löneenheten i genomförandet av aktiviteten. 
Lön- och utvecklingssamtalet sker vid samma tillfälle men sker var för sig! Samtliga medarbetare har 
genomförts enligt plan. Följer den arbetsmetod som gäller inom Munkedals kommun. Stor delaktighet 
från medarbetarna. 

 
 

7. Inriktningsmål: Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare 

7.1 Resultatmål: För att skapa ökad effektivitet ska nämnden verka för att SML kommunerna arbetar 
på ett enhetligt sätt 

 
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt i hög grad 
Fler löneunderlag har börjat registrerats i HEROMA självservice men det finns fortfarande 
en hel del att förändra. Löneenheten har upprättat en aktivitetsplan för 2015 som skall 
leda till en effektivare administrativ hantering vilket innebär att nästan alla löneunderlag 
kommer att registreras av den anställde direkt i HEROMA självservice. Detta leder med 
automatik mot ett mer enhetligt och standardiserat arbetssätt. 

I takt med att löneenheten upprättar standarddokument och lägger ut detta på sin 
webbsida har användningen av de digitala blanketterna ökat. 

 
Mått                                                                              Status Utfall Mål 2015 
Antal lönespecifikationer 547 547 
Årsarbetare löneassistenter (årsarbetare) 8 8 
Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk  
underskrift 

75 % 100 % 

I samband med verkställd neddragning av tjänster motsvarande 
1,5 årsarbetstid fr.o.m. 2015-01-01 uppnås målet direkt. Löneenheten har påbörjat arbetet med att 
upprätta blanketter som direkt kan fyllas i och signeras digitalt. Möjligheten att signera hänger dock 
ihop med IT enhetens utvecklingsarbete inom SML kommunerna och där är inte IT framme ännu! 
Behovet av digitala dokument kan också komma att förändras under året eftersom löneenheten 
arbetar för att så mycket som möjligt går att upprätta direkt i HEROMA systemet. 

 

  
7.1.1 Verksamhetsmål: Verka för att SML kommunerna nyttjar HEROMA självservice i alla delar som 
systemet tillåter. 

Fler löneunderlag har börjat registrerats i HEROMA självservice men det finns fortfarande 
en hel del att förändra. Löneenheten har upprättat en aktivitetsplan för 2015 som skall 
leda till en effektivare administrativ hantering vilket innebär att nästan alla löneunderlag 
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kommer att registreras av den anställde direkt i HEROMA självservice. Detta leder med 
automatik mot ett mer enhetligt och standardiserat arbetssätt. 

 
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum Status 
Utbildning och informationsinsatser för 
HEROMA systemet 

2015-01-01 2015-12-22 Påbörjad 

Löneenheten ansvarar för och genomför utbildning i samband med nya införanden för HEROMA 
systemet. SML kommunerna ansvarar för kartläggning av sina löpande utbildningsbehov och initierar 
detta till löneenheten som ansvarar för genomförandet. 
 
7.1.2 Verksamhetsmål: Verka för att SML kommunerna använder de digitala dokument som finns för 
löneunderlag utanför HEROMA systemet 

I takt med att löneenheten upprättar standarddokument och lägger ut detta på sin 
webbsida har användningen av de digitala blanketterna ökat. 

 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum       Status 
Upprätta digitala blanketter. 2015-04-22 2015-12-22 Påbörjad 
Förbereda för elektronisk underskrift för alla 
löneunderlag som ligger utanför HEROMA systemet. 

2015-01-01 2015-12-22 Påbörjad  

Neddragning av antalet årsarbetare på Löneenheten. 2015-01-01 2015-12-22 Färdig  
Löneenheten har påbörjat arbetet med att upprätta blanketter som direkt kan fyllas i och signeras 
digitalt. Möjligheten att signera hänger dock ihop med IT enhetens utvecklingsarbete inom SML 
kommunerna och där är inte IT framme ännu! Behovet av digitala dokument kan också komma att 
förändras under året eftersom löneenheten arbetar för att så mycket som möjligt går att upprätta direkt i 
HEROMA systemet. Blanketterna som löneenheten upprättar är förberedda för elektroniska underskrifter. 
Innan det går att tillämpa måste vi invänta IT enhetens utvecklingsarbete omkring detta 
Genomförd 2015-01-01 
 
 
5. Framtid 
 

5.1 Strategier för kommande år 
Löneenheten kommer fortsätta arbeta med förbättringsarbetet i syfte att nå måluppfyllelsen. För att 
lyckas krävs ett samarbete mellan såväl SML kommunernas ledning som verksamhetsansvariga inom 
kommunernas olika sektorer. Det är viktigt att hitta gemensamma standardmetoder och 
arbetsrutiner. Om vi tillsammans lyckas åstadkomma detta finns möjligheter till ytterligare 
kostnadsbesparingar utan att behöva minska på kvalitet. I takt med att de administrativa flödena 
förbättras och effektiviseras kommer både löneenhetens och kommunernas anställda få förändrade 
arbetsmetoder vad avser löneadministrativa arbetsuppgifter. Förbättringsarbetet inom löneenhetens 
verksamhet kommer att effektivisera det administrativa löneflödet inom SML kommunernas egna 
verksamheter.  En rimlig konsekvens av förbättrings- och effektiviseringsarbetet är att det frigörs tid 
från löneenhetens medarbetare. Det är dock viktigt att det förs diskussioner omkring hur denna tid 
skall fördelas. Syftet med sammanslagningen är att minska sårbarhet och effektivisera  
arbetsmetoder vilket också skall innebära minskade kostnader. Samtidigt finns det önskemål från  
SML kommunerna om att vi behöver lägga mer tid på utvecklings-, utbildnings- och  
informationsinsatser omkring löne- och HEROMA frågor. Revisionen inom SML kommunerna har  
önskemål om förbättringar gällande internkontrollen av löneadministrativa arbetsuppgifter. Fler 
kommuner kan kanske också anslutas inom ramen för den tid som frigörs. Om  
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personalnedskärningar blir aktuellt bör det om möjligt tas personalpolitiska hänsyn genom att  
verkställa inom ramen för naturliga avgångar.  
 
6. Nyckeltal  
Samverkansavtalet mellan SML kommunerna reglerar att: 

Andelstalen för respektive kommun räknas på den totala budgeten exklusive; lön till lönechef, 
gemensamma system- och konsultkostnader samt lönenämnd. 

Lön till lönechef fördelas med 1/3 per kommun. 

Gemensamma system- och konsultkostnader fördelas med 1/3 per kommun. 

 

6.1 Utfall lönespecifikationer 

 

Antalet lönespecifikationer grundar sig på det antal som totalt kördes under perioden 1 april t.o.m. 
31 mars året före innevarande verksamhetsår.  
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Siffrorna grundar sig på det totala antalet körda lönespecifikationer dividerat med den totala 
årsarbetstiden för löneassistenter. Den totala mängden för antalet körda lönespecifikationer har ökat 
i någon mån. Den stora anledningen till en ökad effektivitet är att löneenheten minskat antalet 
löneassistenter med 1,5 åa vilket innebär att färre löneassistenter kör ungefär samma mängd 
lönespecifikationer totalt som under 2014. 

 

6.2 Utfall Andelstal 

 

Andelstalen räknas fram genom att respektive kommuns antal körda lönespecifikationer divideras 
med det totala antalet lönespecifikationer för SML kommunerna gemensamt. Siffrorna beräknas på 
antalet körda lönespecifikationer under perioden 1 april t.o.m. 31 mars året före innevarande år. 
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6.3 Utfall Personalstat 

 

I enlighet med uppsatta mål 2015 har löneenheten minskat sin personalstat med motsvarande 1,5 
årsarbetare. 

 

 

6.4 Utfall Systemkostnader 

 

Den största andelen av kostnaden grundar sig på det från början upphandlade avtalet med CGI 
gällande årsavgifter och supportkostnader. Kostnadsökningen för 2015 grundar sig på att 
löneenheten infört fler funktioner att direkt hantera i HEROMA självservice. Detta kommer över tid 
att ytterligare effektivisera löneenhetens administrativa flöden eftersom medarbetare i allt större 
utsträckning kan registrera löneunderlagen på egen hand. För chefer och medarbetare skall det inte 
öka den administrativa hanteringen eftersom uppgifterna går från manuell till elektronisk hantering 
vilket ger ett snabbare flöde. Flödet omkring posthantering kommer också att minska samt att den 
stora minskningen av pappershantering får positiv påverkan på miljön. 
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6.5 Utfall IT konsulter 

 

Kostnaderna för IT konsulter grundar sig på olika behov som uppstår löpande inom såväl 
löneenhetens verksamhet som andra verksamheter inom SML kommunerna som är berörda av 
HEROMA systemet. Befintliga system uppdateras och skall även ibland integreras med andra system 
som t.ex. kommunernas ekonomisystem. I samband med att nya funktioner införs behövs också 
konsultinsatser för att hjälpa till med detta. Med anledning av att fler funktioner införts under året i 
HEROMA systemet så har behovet av initial konsulthjälp ökat något. Införandet av fler funktioner 
skall dock minska kostnaderna för löneenhetens verksamhet över tid. 

6.6 Utfall Resultaträkning 
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I förhållande till den ingående budget som löneenheten bar med sig vid införandet av den 
gemensamma löneenheten har verksamheten bedrivits med ett positivt ekonomiskt resultat. 
Utredningen gav vid handen att verksamheten framförallt behövde en budget som gav möjlighet att 
investera i utveckling av moduler och funktioner i HEROMA systemet. Syftet var och är att dessa 
investeringar skall frigöra en större mängd tid inom löneenhetens verksamhet och inte heller skapa 
mer arbete för SML kommunernas egna verksamheter. På vilket sätt denna frigörande tid hanteras 
får bli en fråga på lite längre sikt. Det något sämre utfallet för 2015 i jämförelse med 2014 handlar 
om att det gjorts betydligt fler investeringar omkring nya funktioner och moduler. Bedömningen är 
att löneenheten över tid kommer att bli mer kostnadseffektiv och därmed också generera lägre 
kostnader för SML kommunernas lönehantering. 
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 2016-03-09 Dnr: 2016-113
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Ombudsinstruktion Västvatten AB 
Sammanfattning 
Västvatten AB har inkommit med en årsredovisning för 2015. Årets resultat är 0 kr. 
Alla uppkomna kostnader har fakturerats ägarbolagen. 
 
Kort beskrivning av verksamheten 
Västvatten ABs föremål för sin verksamhet att driva och sköta den allmänna VA-
anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som har 
anknytning till denna verksamhet. 
 
Resultat 
Drift 
Västvatten ska visa på 0-resultat eftersom uppkomna kostnader läggs över på resp 
ägarbolag. 
 
Intern kontroll 
Granskningar har genomförts inom fyra områden. Ett mindre antal brister har 
upptäckts. Dessa kommer att rättas till. 
 
Viktiga händelser  
Under året har arbete lagts på utredningar efter översvämningar 2014. Utöver det 
kan nämnas pågående arbete med framtagande av plan för nödvatten, ny 
taxekonstruktion samt vattenskyddsområden.  
 
På uppdrag av kommunen har en VA-utredning avseende Tungenäset genomförts. 
Arbetet med att ta fram förslag på skyddsområden och –föreskrifter pågår. Ett nytt 
förslag till taxekonstruktion kommer att presenteras under 2016. 
 

 
Utmaningar framåt 
De närmsta årens investeringsvolym kan komma att bli väldigt hög, bla med tanke 
på utbyggnader på Tungenäset, till Gläborg m fl aktuella områden. Detta kommer 
att ställa höga krav på att finansieringen av dessa utbyggnader löses. 
 
Översvämningar på grund av kraftigt och långvarigt regn drabbade Munkedal 
hösten 2014. Olika åtgärder behöver vidtas för att minska effekterna av stora 
flöden. 
 
Kommunens vattentäkter behöver få ett relevant och ändamålsenligt skydd. Därför 
behöver beslut fattas om skyddsområden för kommunens grundvattentäkter. 
 
Ökat investeringsbehov i befintligt nät kommer att bli aktuellt. 
 
Diskussioner har påbörjats avseende Sotenäs inträde i Västvatten. Munkedals 
kommun är positiv till diskussioner om fler delägare av Västvatten AB. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ombudet; 

 Godkänner Resultat- och balansräkning   
 Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
 Tillstyrka fortsatta diskussioner om Sotenäs inträde i Västvatten AB 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Ombudet 
Ekonomikontoret 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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VD har ordet 
 

VA-verksamhet är spännande och en 

fungerande sådan är en förutsättning för 

en hållbar samhällsutveckling. Under de 

tre år som gått sedan bolaget startade 

har vi raskt rört oss från att 

huvudsakligen fokusera på produktionen 

till att även hantera en långsiktig 

planering med fokus på hållbar miljö, 

hållbara resurser och hållbara tjänster.  

 

Samarbetsformerna med kommunerna 

utvecklas och hittar också sin form. 

Samhället förändras i ständigt ökande 

takt och det kräver att vi blickar framåt 

och hittar nya och effektiva lösningar på 

våra uppgifter. Vår största framgångs-

faktor för att lyckas med vårt uppdrag är 

personalen. Utan deras kompetens och 

lojalitet skulle inte produktionen fungera 

och det skulle inte heller födas några 

innovativa idéer och spännande 

lösningar.  

 

Under året har mycket ansträngning 

lagts på utredningar efter de över-

svämningar som drabbade kommunerna 

hösten 2014. Vi har också startat upp ett 

arbete med att ta fram en plan för 

nödvatten. Det arbetet ska vara klart 

2016. Projektet om ny taxestruktur för 

samtliga kommuner har rullat för 

högtryck under andra halvan på året. 

Det för med sig nödvändig vård av kund-

registren och en ordentlig genomgång av 

vad de olika vattentjänsterna faktiskt 

kostar. Förutom en modern taxestruktur 

får vi också underlag till ett fortsatt 

arbete med hantering av dagvatten i 

samarbete med kommunerna. 

 

Under året infördes elektronisk kör-

journal i samtliga tjänstefordon. 

Samtidigt beslutades om en bilpolicy. Allt 

med syfte att förenkla och förtydliga 

användandet av företagets fordon i 

tjänsten.  

 

I slutet på året bytte företaget 

telefonisystem. Införandet gick smidigt 

och förutom lägre kostnad har vi också 

fått ett system anpassat till våra behov 

och vår organisation.  

 

När jag blickar framåt så är det fortsatt 

arbete med att utveckla arbetsformer 

och därmed bra leveranser som står i 

fokus. Lika viktigt är att arbeta med det 

som har med personalen att göra, 

arbetsmiljö och kompetensutveckling för 

att nämna två framgångsfaktorer. 

Slutligen behöver vi bli tydligare med vår 

roll i arbetet för en bättre miljö genom 

att utveckla våra egna miljömål. 

 

Jag ser med glädje fram mot det 

kommande arbetsåret. Med entusiastiska 

medarbete och ett gott samarbete med 

styrelserna kommer vi att nå långt! 

 

Marianne Erlandson VD 
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Ordförande har ordet 
 

En delvis ny styrelse tillträdde efter 

årsstämman och jag hälsar nya styrelse-

medlemmar hjärtligt välkomna samtidigt 

som de avgående tackas för gott utfört 

arbete.  

 

Driftbolaget Västvatten genomför 

verksamhet på uppdrag av VA-bolagen. I 

bolaget finns personal, fordon och 

hyreskontrakt. I början på året 

avslutades flytten till fina lokaler på 

Västgötavägen i Uddevalla där delar av 

driften samlat sin verksamhet och lager. 

Samtidigt har också förändringar gjorts 

på lokalsidan i Munkedal och Färgelanda. 

Sammantaget har vi fått bra lokaler för 

vår personal och verksamhet. Lokalerna 

är också färre och mer kostnads-

effektiva. 

 

Vi har jobbat mycket med rutiner i 

arbetsmiljöarbetet för att uppfylla 

strängare krav i lagstiftningen. Det 

arbetas också med förbättra arbetet i 

interna processer till exempel när nya 

kunder ska in i taxekollektivet. 

 

Styrelsen har under året förbättrat 

styrningen av bolaget och bland annat 

beslutat om bilpolicy och rutiner för 

interkontroll. Vi har också följt upp 

riktlinjen för fakturering och 

kravhantering. 

 

Under det gångna året har samtliga 

styrelser i VA- och driftbolag tillsammans 

med bolagets ledning haft två styrelse-

gemensamma dagar. Dagarna är viktiga 

för styrelserna av många skäl. Bland 

annat diskuteras bolagens verksamhet 

och framtida inriktning, vidare innebär 

de goda tillfällen till kompetensutveckling 

och förståelse för kommunens VA-

verksamhet. 

 

Slutligen vill jag tacka styrelsen och 

personal för ett gott arbete under det 

gångna året och blickar med tillförsikt 

fram mot nästa år. 

 

Anna-Lena Heydar  

ordförande Västvatten AB 
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Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören 

för Västvatten AB, organisationsnummer 

556901-9622, får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret  

1 januari – 31 december 2015. 

 

Organisation och året som 
gått 
 

Västvatten bedriver sin verksamhet inom 

Färgelanda, Munkedal och Uddevalla 

kommun. Sammanfattande för dessa 

kommuner är små kärnor med 

omgivande gles bebyggelse, långa 

avstånd och kuperad terräng med 

mycket lera och berg. I Uddevalla och 

Munkedal kommun finns både landsbygd 

och kustnära boende. Den huvudsakliga 

vattenförsörjningen kommer i Uddevalla 

kommun från en större ytvattentäkt, 

medan i Munkedal och Färgelanda 

kommun kommer vattenförsörjningen 

från flera mindre grundvattentäkter. I 

Munkedal är några av vattentäkterna 

sammankopplade. Avloppsreningen i 

Uddevalla kommun byggs upp av ett 

stort verk och flera mindre, medan i 

Munkedal och Färgelanda kommun sker 

avloppsreningen med hjälp av flera 

mindre verk som inte är samman-

kopplade. 

 

Året i sammandrag – Ekonomi 
Årets resultat 2015 är 0 tkr. Alla 

kostnader och intäkter som uppkommer i 

Västvatten AB vidarefaktureras till 

Uddevalla-, Munkedal- och Färgelanda 

Vatten AB. 

 

Västvatten AB har 75 anställda vid årets 

slut. Av dessa är 69 tillsvidareanställda. 

 

Inga investeringar har skett under året. 

 

Året i sammandrag – Verksamhet 
Under året har det bland annat arbetats 

med ett nytt telefonisystem och ett stort 

projekt angående ny taxekonstruktion. 
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Munkedal kommun 

100% 

Färgelanda kommun 

100% 

Uddevalla Vatten AB 

65% 

Munkedal Vatten AB 

20% 

Färgelanda Vatten AB 

15% 

VästVatten AB 

Uddevalla kommun 

100% 

Bolagskonstruktion 

Ägarstruktur 
Västvatten AB startades den 1 januari 

2013 och ägs av Uddevalla Vatten AB till 

65 %, Munkedal Vatten AB till 20 % och 

Färgelanda Vatten AB till 15 %. Dessa 

bolag är i sin tur till 100 % ägda av sina 

ägarkommuner Uddevalla, Munkedal och 

Färgelanda kommun. Detta gör att det 

lokala inflytande över kommunens VA-

anläggningar består då varje kommun 

bestämmer i det egna 

anläggningsbolaget.  

 

Verksamhet 
Västvatten AB ska, tillsammans med de 

kommunala bolag som är huvudmän för 

VA-anläggningarna, svara för drift, 

underhåll, kompetens och utveckling av 

den allmänna vattenförsörjningen och 

avloppshanteringen i kommunerna. 

Detta för att tillgodose brukarnas behov 

av vattentjänster samt bidra till en 

långsiktig hållbar samhällsutveckling. I 

de tre kommunerna finns flertalet 

vattenverk, reningsverk, pumpstationer 

och många mil ledningar. 

 

Västvattens styrelse 
Titel Namn 
Ordförande Anna-Lena Heydar 

Vice ordförande Per-Arne Brink 

Ledamot Jens Borgland 

Ledamot Kent Carlsson 

Ledamot Ann-Marie Jacobsson 

Ledamot Markus Frostborn 

Ledamot (arbetstagarrepresentant) Therese Englund 

Ledamot (arbetstagarrepresentant) Niklas Ryrmalm 

Styrelsesuppleant Kenneth Engelbrektsson 

Styrelsesuppleant Peter Hög 

Styrelsesuppleant Leif Svensson 

Styrelsesuppleant (arbetstagarrepresentant) Jesper Pedersen 
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Styrning och ledning 
 

Organisation 
Västvatten AB har en traditionell 

organisation som består av tre 

avdelningar; Projekt och Utredning, Drift 

samt Ekonomi & Kundservice. 

Driftavdelningen är uppdelad i fyra 

enheter; Reningsverk, Vattenverk, 

Ledningsnät och El & Automation. 

 
Styrning och ledning 
Verksamheten bedrivs i enlighet med 

ägardirektiven under ledning av VD 

Marianne Erlandson. I ledningsgruppen 

ingår samtliga chefer och 

verksamhetsamordnare. 

 

I ägardirektiven kan läsas att bolaget 

står i sin verksamhet under 

ägarkommunernas kommunstyrelsers 

uppsikt och bolaget ska drivas enligt 

affärsmässiga marknadsorienterade 

grunder under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verk-

samheten och de kommunrättsliga 

principer som finns. 

 

Bolaget ska också bereda ägar-

kommunernas kommunfullmäktige 

möjlighet att ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

fattas. Taxeförändringar och 

investeringsbudget tas alltid av 

ägarkommunernas kommunfullmäktige. 

 

Bolagen och dess 
organisationsnummer 
Färgelanda Vatten AB 556901-9630 

Munkedal Vatten AB 556901-9648 

Uddevalla Vatten AB 556901-9655 

Västvatten AB 556901-9622 

 

Strategiska frågor 
I de tvärfunktionella VAF-grupperna 

(Vatten, Avlopp och Förnyelseplanering) 

arbetar Västvatten med både lång- och 

kortsiktig planering med syfte att 

framtidssäkra vattenförsörjning och 

omhändertagande av avlopp, samt 

förnyelseplanera ledningsnätet.  

 

VAF-grupperna initierar utredningar och 

tar fram underlag inför budget och 

verksamhetsplan. Genom VAF-grupperna 

får Västvatten ett bra underlag för att 

prioritera åtgärder och investeringar som 

både är samhällsekonomiska och till 

nytta för VA-kollektivet. Enligt 

ägardirektivet har Västvatten att se till 

att den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen är långsiktigt 

hållbar och följer kommunens uppsatta 
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visioner och mål. VAF-grupperna är ett 

sätt att arbeta för att uppfylla det här 

kravet. 

 

För att långsiktigt styra verksamhet 

arbetar Västvatten på en affärsplan där 

fokus utgår från att VA-verksamheten 

ska vara ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt hållbar - vilket handlar om hållbar 

miljö, hållbara resurser och hållbara 

tjänster. Affärsplanen knyter samman 

uppdraget, kommunala mål och visioner 

samt Västvattens egna interna arbete 

med kommande utmaningar och 

möjligheter. Affärsplanen ska utmynna i 

ett flertal långsiktiga mål med tillhörande 

handlingsplaner. 

 

Hållbar miljö 

 Vi ska minska energiförbrukning 

för beredning av dricksvatten och 

avloppsvatten. 

 Vi ska minska andelen 

ovidkommande vatten. 

Hållbara resurser 

 Vi ska ha en långsiktig plan för 

reinvestering i den allmänna VA-

anläggningen. 

 Vi ska arbeta långsiktigt för 

effektivt nyttjande av 

kompetenser och ekonomiska 

resurser. 

Hållbara tjänster 

 Vi ska ha en hög leverans-

säkerhet. 

 Vi ska leverera ett hälsomässigt 

säkert vatten. 

 Vi ska ha ett starkt varumärke 

med trygga brukare. 

Affärsplanen kommer beslutas av 

styrelsen i februari 2016. 

 

Intern kontroll 
Under 2015 har internkontroll 

genomförts på följande områden: 

 Ramavtalstrohet inom 

fastighetsbesiktningar 

 Granskning av representation 

 Granskning av betalkort 

 Granskning av kvitton och moms 

på företagskort 

Inga allvarliga brister upptäcktes, 

däremot mindre brister som kan och bör 

rättas till. 

 

Körjournaler 
Under hösten har det installerats 

elektroniska körjournaler i samtliga våra 

fordon och i de fordon som används av 

flera förare har dessa kompletterats med 

en RFID läsare. Denna läsare registrerar 

aktuell resa med aktuell förare. I 

samband med införandet av elektroniska 

körjournaler har beslut tagits om 

Bilpolicy samt Rutin för företagsbilar. 

 

Abonnentgruppen 
Abonnentgruppen startades under 2015 

och består av representanter från flera 

avdelningar inom Västvatten. Gruppen 

har under året arbetat med att kartlägga 

och förbättra processen vid nyanslutning 

av kunder. Syftet har hela tiden varit att 

förbättra samarbetet mellan olika 

avdelningar och gruppen har jobbat ur 

ett kund-perspektiv. Arbetet har bland 

annat resulterat i förbättrade 

informations-flöden och tydligare 

arbetsgångar.  

 

Taxa 
Under året har Västvatten arbetat med 

en ny gemensam VA-taxekonstruktion 

där syftet har varit att den tydligt ska 

spegla kostnaderna för varje nyttighet, 

dvs. dricks-, spill- och dagvatten.  

 

Informationsspridning 
Förutom de traditionella kontaktytorna 

såsom hemsida och kundservice har 

bolaget implementerat ett sms-system. 

Det är ett system för att snabbt komma i 

kontakt med abonnenter vid exempelvis 

avstängning av vatten, vattenläckor och 

så vidare. Med hjälp av digitala kartor 

och GIS ringas det område in som ska 

kontaktas och SMS eller telefon-

meddelande skickas iväg. 

 

Framtid 
Framåt är det fortsatt viktigt att arbeta 

med kompetensutveckling och 

rekrytering av personal. Arbetet med 

översyn av gemensamma system och 

kostnaden för dessa är fortsatt i fokus.  
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Verksamhetsuppföljning 
Året 2015 har det bland annat arbetats 

med nytt telefonisystem och ett stort 

projekt om ny taxekonstruktion. 

 

Väsentliga händelser under året 
Ny telefoni har upphandlats och 

implementerats under året. Detta har 

inneburit både lägre kostnader och en 

effektivare regi. 

 

Under året har elektroniska körjournaler 

installerats i samtliga fordon. 

 

Bo- och Leva mässan gick av stapeln i 

Uddevalla kommun och då visade 

Västvatten upp utbyggnadsplaner och 

fettratten samt taxor diskuterades. 

 

En ny konstruktion av taxan i alla tre 

ägarbolagen har arbetats fram. I 

dagsläget är det tre olika konstruktioner 

som nu ska göras likvärdig i alla 

kommuner samt att det bättre ska kunna 

följa upp vattentjänsterna, vatten, spill 

och dag. 

 

En krisberedskapsövning har genomförts 

med olika simulerade kriser gällande 

dricksvattendistributionen. Övningen var 

bra och gav många bra erfarenheter att 

arbeta vidare med. Det har påbörjats ett 

arbete med nödvattenförsörjning i 

krisläge som kommer att färdigställas 

2016. 

 

VA i femman har genomförts 

tillsammans med Uddevalla Energi. 

Totalt deltog 22 femteklasser från 

Uddevalla och Munkedal. 

 

2015 flyttade delar av Västvatten till nya 

lokaler i Uddevalla. Större delen av 

ledningsnät och el och automation med 

omfattande verksamhet i de tre 

ägarkommunerna samlades på ett ställe. 

I Färgelanda och Munkedal förändrades 

och minskades lokalytorna. 

 

Flera ramavtal har upphandlats under 

året. Bland annat vattenmätare, 

elektrikertjänster, biotopinventering 

samt rökning/färgning för att hitta 

ovidkommande vatten. 

 

Sotenäs har utvärderats som en ny 

kommun i Västvatten och nu utreder 

Sotenäs kommun om ett eventuellt 

ingående i Västvatten. 

 

Styrelse, personal och utbildning 
Ny styrelse har tillträtt i Västvatten AB. 

Samtliga styrelser tillsammans med 

ledning har under året haft två 

gemensamma dagar. 

 

Under året har det varit en viss 

personalomsättning. Detta har lösts 

genom att både satsa internt på egen 

personal och rekrytera externt. 

 

Kompetensutveckling i form av 

internutbildning, kurser och konferenser 

sker löpande. Som exempel kan nämnas 

att det under året har utbildats i 

arbetsmiljökrav angående främst trafik 

och byggarbetsmiljö. En provtagarkurs 

gällande avlopp har genomförts. Det har 

även skett en gemensam utbildning med 

Trollhättan och Vänersborg gällande 

statisk elektricitet. 

 

Framtid 
Det arbetats ständigt med förbättring av 

interna rutiner och arbetsflöden för att 

dessa ska fungera effektivt och att en 

trygghet ska kunna kännas i att allt blir 

gjort, i rätt tid och på rätt sätt. 

 

Diplomering som drifttekniker kommer 

genomföras för tre medarbetare. 

 

Frågan om Sotenäs som ny medlem i 

Västvatten fortsätter att hanteras i 

Sotenäs kommun. 

 

Fastställande av en slamstrategi är 

viktigt och nya lösningar behöver sökas 

för avsättning av slammet i samtliga tre 

kommuner. 

 

Arbetet med den nya taxekonstruktionen 

ska bli klart. Därefter ska dessa införa i 

ägarkommunerna. 
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Kontakter med våra 
kunder 
 

Våra kunders synpunkter betyder 
mycket för oss! 

 

 

 

Gunnel Karlsson och Anneli Perström våra  

röster på Kundservice 

 

Kontakterna med våra kunder är både 

många och viktiga. Vi har flera 

kontaktytor främst telefon, mail och 

möten. Vi månar alltid om att ha ett bra 

bemötande och så korta svarstider som 

möjligt. 

 

Får vi in många synpunkter i en viss 

fråga försöker vi förbättra verksamheten 

så att kunden inte ska behöva kontakta 

oss i just den frågan igen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samband med exploatering och 

sanering bjuds berörda fastighetsägare 

in till informationsmöte. Vi informerar då 

om hur fastighetsägarna/abonnenterna 

kommer att beröras, tidsplanen och 

annat av intresse från fall till fall. Ofta 

följs dessa informationsmöten upp med 

personliga möten där bästa möjliga 

lösning söks i samförstånd med 

fastighetsägaren. 

 

Kundservice – statistik 
Trenden är minskat antal samtal och 

ökat antal ärenden via mail och hemsida. 

 

Västvattens hemsida 
Vi försöker tydliggöra vår information så 

mycket som möjligt på vår hemsida, 

www.vastvatten.se, som är utvecklad 

utifrån kundens behov. Det handlar 

bland annat om att informera om våra 

öppettider, visa aktuella driftstörningar 

och göra det enklare att lämna 

vattenmätarställning och också att göra 

flyttanmälan. 

 

Driftstörningar 
Att snabbt och effektivt informera om 

driftstörningar är en utmaning och något 

som våra kunder värdesätter. Vid 

störningar i vattenleverans eller avlopp 

brukar vi tillämpa ett antal olika sätt att 

informera våra berörda kunder; 

dörrknackning, information i brevlådor, 

information på vår hemsida och vi 

annonserar i lokal media. Från och med 

2015 informerar vi även via SMS till 

boende i berörda områden. 

 

 

 

 

 

 
Kundservice i siffror 
 
Antal inkomna samtal, Västvatten AB 6 048 
 varav besvarade inom 20 sek 60 % 

Antal besökare på vår hemsida 753 316 
Antal skickade fakturor 54 965 
Antal abonnemang 12 926 

Registrerade ägarbyten 523 
Nyuppsatta vattenmätare 169 
Antal leverantörsfakturor 3 190 
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Nyckeltal 2013-2015 
Vatten och 
avlopp 

En-
het 

Uddevalla 
 

Munkedal 
 

Färgelanda 
 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Antal invånare st 52 530 53 025 54 0711 10 187 10 205 10 2041 6 541 6 520 6 4941 

Antal anslutna 

personer (ca) till 

vattenledningsnätet 

st 40 341 40 832 41 132 9 435 9 500 9 500 - - - 

Antal anslutna 

personer (ca) till 

spillvattennätet 

st 41 008 41 478 42 021 9 435 9 500 9 500 - - - 

Ledningslängd totalt  km 852,3 876,8 881,6 290,5 300,1 301 124,9 171,6* 172,8 

Nylagda ledningar 

(totalt) 

km 3,5 24,5 4,8 - - 0,9 - 0 1,2 

Sanerade / omlagda 

ledningar totalt 

km 5,1 5,7 3,5 1,1 0,6 0,3 - 0 0,1 

Ledningsnätets 

förnyelsetakt 

gång/ 

år 

1/167 1/154 1/252 1/264 1/500 1/1010 - 1/∞ 1/1730 

Totalt antal (rörbrott) 
vattenläckor 

st. 29 28 17 15 14 2 10 8 4 

Totalt antal 

avloppsstopp 

st. 40 37 2 9 13 1 13 11 0 

Producerad mängd 

vatten 

tm³ 4 028 4 004 4 088 - 527 597 330 340 355 

Såld (debiterad) 

vattenmängd inom 

den egna kommunen 

tm³ 2 727 2 729 2 795 396 403 400 234 234 242 

Andel läckage av 

renvatten, (ej 

debiterat vatten) 

% 32,3 31,8 31,6 - 23,4 33,0 29,1 31,3 31,6 

Elförbrukning för 

vattenproduktion 

(vattenverk, 

tryckstegringar och 

reservoarer) 

kWh/ 

m³ 

0,50 0,33 0,29 - - - 0,46 0,65 0,85 

Elförbrukning för 

avloppsrening 

(avloppsreningsverk) 

kWh/ 

behand. 

m³ 

0,34 0,308 0,35 1,28 0,975 1,14 3,78 0,85 0,9 

Antal pumpstationer st 120 127 125 29 31 32* 15 18* 18 

Antal tryckstegrings-

stationer 

st 28 29 31 4 6* 5* 11 6* 5* 

Antal reservoarer st 15 17 16* 10 5* 7* 3 5* 5 

Antal vattenverk st 5 5 5 9 7* 7 7 7 7 

Antal reningsverk st 6 6 6 4 4 4 5 5 5 

Renad (behandlad) 

mängd avloppsvatten 

tm³ 6 821 7 537 

*** 

7143 855 1 134 

*** 

879 629 781 780 

Bräddning från 

avloppssystem 

m³ 131 180 140 603 ej klart 9 749 13 915 

** 

953 2 288 - - 

Drift och 
underhållskostnad för 

produktion av 

dricksvatten 

kr/ 
lev. m³ 

2,90 3,33 2,75 - 2,48 2,69 3,77 3,23 3,30 

Drift och 

underhållskostnad för 

behandling av 

avloppsvatten 

kr/ 

behand 

m³ 

2,42 2,19 2,59 6,43 4,40 4,95 8,75 5,52 5,27 

1Befolkningsmängd 30 nov 2015 enligt SCB. 

*Bättre uppdaterat kartunderlag för ledningsnätet 

** Översvämning 

***Mer dagvatten till reningsverken 

 

Abonnentens 

kostnad för vatten 

och avlopp 

Enhet 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Årskostnad för  

typhus A 

kr/år 8 099 8 800 9 060 8 065 8 305 8 870 7 592 8 420 8 710 

Årskostnad för  

typhus B 

kr/år 74 411 80 890 83 250 87 760 90 350 96 515 87 812 97 400 100 745 

Källa: Svenskt Vattens Statistik System. 
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Medarbetare 
En genomsnittlig medarbetare i 

Västvatten AB är 46,7 år gammal, man 

och är nästan aldrig sjuk. 

 

Vid utgången av 2015 var 75 anställda i 

Västvatten, varav 69 med 

tillsvidareanställning och sex med någon 

form av tidsbegränsad anställning.  

 

Ålders- och könsfördelning 
Västvatten har en gynnsam 

åldersfördelning jämfört med branschen i 

övrigt. Under de kommande fem åren 

kommer 8 medarbetare att gå i pension 

och en långsam föryngring sker.  

 

Könsfördelningen är ojämn, särskilt på 

driftssidan. Medarbetarna fördelar sig på 

20 kvinnor och 55 män.  

 

Åldersfördelningen framgår av figuren 

nedan. 

 

Personalförändringar 
Under 2015 har sju personer slutat, 

varav en med pension. Under 2015 har 

också fem personer anställts (varav fyra 

har gått från visstidsanställning till 

tillsvidareanställning).  

 

Vid varje personalförändring diskuterar 

Västvattens ledning igenom 

kompetensbehov och arbetssituation på 

hela företaget. Detta leder till att 

nyrekryteringar ibland sker till delvis nya 

roller.  

 

 

 

Det yttersta syftet med alla 

personalförändringar är att alltid stå så 

väl rustade som möjligt inför de 

arbetsuppgifter som bolaget har framför 

sig. 

 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron i Västvatten är låg, 1,6 %, 

föregående år 1,4 %. Frisknärvaron är 

62 %, föregående år 59 %, det vill säga 

den andel av personalen som inte har 

någon sjukdag alls under året. 

 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling sker löpande både 

för grupper och individinriktat.  

 

Kompetensutvecklingen görs ofta på 

traditionellt sätt genom deltagande i 

kurser, men också genom att gå på 

konferenser, workshops och liknande.  

 

Det finns också ett medvetet lärande på 

jobbet vid tex pensionsavgångar och 

genom att förändra arbetssätt och växla 

arbetsuppgifter. 

 

Under det gångna året har det på 

driftsidan varit fokus på utbildning för att 

klara skärpta arbetsmiljökrav. Bland 

kurserna kan nämnas: 

Byggarbetssamordning (Planering och 

Projektering samt Utförande), Heta 

arbeten, Arbete på väg.  

 

Andra områden där en medveten 

komptenshöjning gjorts är inom 

dagvattenområdet och förebyggande/ 

hantering av översvämningar. 
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Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är 

ökade krav från myndigheter, huvudmän 

och kunder. Detta resulterar ofta i 

utökade samarbeten, i någon form, 

kommuner emellan. 

 

De ökade kraven gör att VA-

verksamheter står inför stora 

utmaningar framöver som till exempel: 

 

 Säkert dricksvatten: Säker/stabil 

reningsprocess med tillräckligt antal 

mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, 

säker distribution och fastställda 

vattenskyddsområden.                       

En statlig utredning har tillsatts för 

att identifiera utmaningar som finns 

för dricksvattenförsörjningen och 

kommer att, tillsammans med andra 

statliga utredningar, påverka 

vattenverkens förutsättningar att 

producera dricksvatten. Utredningen 

ska hantera frågeställningar kring 

klimatanpassning, skydd av 

vattentäkter, förnyelsetakt för 

ledningsnät, material i kontakt med 

dricksvatten, krisberedskap med 

mera. 

 Säkra reservvatten för 

dricksvatten: Kan innebära 

sammankopplingar mellan kommuner 

och/eller etablera reservtäkter, 

alternativt öka redundansen inom 

befintliga system. 

 Förnyelseplanering: Stora 

investeringar kommer att krävas för 

att undersöka ledningssystemens 

status och genomföra åtgärder. 

Investeringar krävs också för att 

uppgradera vatten- och reningsverk 

på grund av nya miljö- och 

säkerhetskrav samt för klimat-

anpassning.  Branschföreningen 

Svenskt Vatten uttrycker stark oro 

för den låga nivån på investeringar i 

landet gällande förnyelse.  

 Slam: Slam från reningsverken är en 

resurs som måste hanteras på ett 

långsiktigt hållbart sätt som innebär 

att slammets nyttigheter tas tillvara 

samtidigt som riskerna minimeras.       

Nuvarande slamhantering där 

slammet används för sluttäckning av 

avfallsdeponier är en kortsiktig 

lösning. Andra mer hållbara och 

långsiktiga slamhanteringsmetoder 

behöver därför utredas.  

Nya metoder kan ge ökade 

kostnader. 

 Klimat: Ökad och högre intensitet av 

nederbörd ställer höga krav på 

åtgärder i befintliga VA-system. 

Förutom problem med hantering av 

tidvis mycket höga volymer till 

reningsverk är översvämningar ett 

ökande problem. 

 Nya krav på VA-organisationen: 

VA-organisationerna står inför många 

nya krav under den kommande 

sexårsperioden. Detta framgår av 

vattenmyndigheternas förslag till 

åtgärdsprogram som ligger för 

prövning hos regeringen. 

 VA-planering: För att använda 

kollektivets pengar på ett så effektivt 

sätt som möjligt behövs hela kedjan 

med VA-översikt/VA-strategi/VA-plan 

etableras tillsammans med 

rådgivning för fastighetsägare. Ett 

tydligt samarbete krävs också mellan 

förvaltningar/bolag/politiken, detta 

för att ett långsiktigt planerings-

arbete för kommuners samhälls-

utbyggnad med tydliga roller för 

parterna ska kunna utföras. 

 Effektiviseringar: Utbyggda 

verksamhetsområden innebär 

förutom ökade kapitalkostnader även 

högre driftkostnader för framtiden.  

För att kunna reducera ökade 

kostnader för framtiden krävs 

strukturerade och långsiktiga 

driftoptimeringar samt andra 

rationaliseringar. 

 Kommunikation/Information: 

Profilering och kundbemötande är 

centralt och blir än mer viktigt.  VA-

organisationerna är idag i stort behov 

av specifik kompetens för 

information. 
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Miljöredovisning 
Bolaget bedriver den typ av verksamhet 

som till stora delar berörs av miljöbalken 

och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och 

tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen. 

 

För vattenverken avser tillstånden uttag 

av vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens och industrins  

avloppsvatten. Verksamheterna kan 

påverka miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

resterande avloppsslam. 

 

Omfattande provtagning sker löpande för 

att visa att gällande tillstånd och villkor 

följs. Det sker också provtagning av 

recipienter för att belysa hur miljön 

utanför våra reningsverk påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns inga förelägganden från 

tillsynsmyndighet. 

 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och 

framförhållning.  

 

Hela vår verksamhet genomsyras av 

viljan till förbättring. Alla ska på ett 

naturligt sätt arbeta med miljöfrågorna. 

Vi ska leva upp till de förväntningar som 

ställs på oss och bidra till att minska 

miljöpåfrestningarna. 

 

Vi försöker hela tiden att blicka framåt 

och utmana oss själva.  

Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan 

ska vara en resa för ständig förbättring. 
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Finansiell analys 
Västvatten AB är ett driftbolag som 

genomför verksamhet åt sina tre 

ägarbolag i form av administration och 

ekonomi samt drift- och underhåll av VA- 

anläggningar och bedriva därmed 

förenlig verksamhet.  

 

Årets resultat 
Västvatten ABs resultat för räkenskaps-

året 2015-01-01-2015-12-31 är 0 tkr. 

 

Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står 

följande vinstmedel. 

 

Vinstdisposition  

Balanserade vinstmedel 0 kr 

Årets resultat 0 kr 

 

Det finns således inget resultat att 

disponera. 

 

Bolaget gör ingen vinst utan ersätts med 

de faktiska nettokostnaderna av sina 

ägarbolag. 

 

Omsättning 
Under året har bolagets omsättning 

uppgått till 60 009 tkr (fg år 54 620 tkr). 

Bolaget intäkter är till största del 

fakturerade kostnader till ägarbolagen 

för exempelvis personal-, fordons- och 

gemensamma systemkostnader. 

 

Intäkter och kostnader 

Bolaget får sina intäkter från 

ägarbolagen, vilka ägs av respektive 

kommun samt bedriver sin verksamhet 

enligt självkostnadsprincipen. 

Ägarkommunerna till respektive 

ägarbolag för Västvatten AB är 

Uddevalla-, Munkedal- och Färgelanda 

kommun. 

 

Nettoomsättningen är på 59 423 tkr  

(fg år 54 118 tkr) och innefattar 

rörelsens fakturerade kostnader till 

ägarbolagen. Förändringen beror 

framförallt på retroaktiva och justerade 

pensionskostnader (2 500 tkr), IT-

kostnader (1 100 tkr) och en 

omfördelning av hyreslokaler från 

anläggningsbolagen till Västvatten AB 

(900 tkr). 

 

Fördelning av gemensamma intäkter 

och kostnader 

Bolaget använder sig av 

fördelningsnycklar för att fördela intäkter 

och kostnader till anläggningsbolagen. 

Driften fördelas efter tidsskrivningen på 

respektive bolag medan övergripande 

kostnader så som VD, ekonomi och 

administration fördelas enligt ägarandel. 

 

Investeringar 
Inga investeringar har skett i bolaget 

under 2015. Föregående år investerades 

det för 51 tkr.  

 

Totalt har bolaget anläggningstillgångar 

på 473 tkr (fg år 532 tkr). 

 

Finansiering 
Bolaget har inga lån utan finansieras via 

sina ägarbolag. 

 

Likviditet 
Bolaget har en likviditet på 118 % (fg år 

121 %) Likviditet är ett mått på 

kortfristig betalningsberedskap och vid 

100 % är de likvida medlen lika stora 

som de kortfristiga skulderna. 

 

Likviditet beräknas genom att 

omsättningstillgångarna delas med 

kortfristiga skulder. 
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Soliditet 
Soliditet är ett mått på bolagets 

långfristiga finansiella utrymme. 

Bolagets soliditet är 18 % (fg år 21 %). 

 

Soliditet: Justerat eget kapital (eget 

kapital och obeskattade reserver med 

avdrag för uppskjuten 

skatt) i procent av balansomslutning. 

 

Västvatten är ett bolag utan 

vinstintresse där alla kostnader och 

intäkter som uppkommer i bolaget 

faktureras ägarbolagen, detta gör att det 

egna kapitalet inte förändras under året 

och då skulderna har ökat i bolaget 

minskar soliditeten. 

 

Balansomslutning 
Balansomslutningen 2015 är på 13 603 

tkr (fg år 11 969 tkr). Skillnaden på  

1 634 tkr från föregående år beror på en 

en förbättrad kassa som i sin tur beror 

på ökade kortfristiga skulder till 

leverantörer, främst försäljning till 

Västvattens ägarbolag. 

 

Balansomslutning är företagets samlade 

tillgångar. 

 

Finansiella risker 
Bolaget är i dagsläget inte utsatt för 

några finansiella risker då bolaget 

finansieras via sina ägarbolag och den 

finansiella risken samt över- och 

underuttag uppstår där.  

 

Ägarbolagen är taxekollektiv och 

finansieras utefter ägarkommunens 

taxebeslut. 

 

Ägarförhållande och aktiekapital 
Antal aktier och röster är 2 500 st. 

Västvatten AB ägs med  

15 % av Färgelanda Vatten AB,  

20 % av Munkedal Vatten AB och  

65 % av Uddevalla Vatten AB.  

 

Personal 
Antal anställda vid årets slut är 75 varav 

20 är kvinnor. Personalen har från 

föregående år ökat med 3 personer. 

Tillsvidareanställda har minskat med 1 

person medan ökningen beror på 

visstidsanställda. En rekrytering är gjord 

för att hantera en kommande 

pensionsavgång. 

 

Personalkostnaden i bolaget är på  

47 182 tkr och den har ökat med 5,8 % 

sedan föregående år. Detta beror främst 

på ökade pensionskostnader och 

löneskatt på 2 482 tkr. 

 

All personal är anställd i Västvatten AB 

och kompetensen säljs sedan till 

ägarbolagen utefter hur mycket som är 

nyttjat av respektive ägarbolag.  

 
Väsentliga risker, 

osäkerhetsfaktorer och framtida 
utveckling 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster får enbart nödvändiga 

kostnader åläggas abonnenterna inom 

kollektivet. En risk som kan ske men 

som ses som ytterst liten för bolaget är 

att de kostnader som sker inom 

Västvatten AB inte skulle anses vara av 

nödvändig karaktär. 

 

Ett mycket viktigt uppdrag för bolaget är 

att lyfta strategiska frågor av mer 

långsiktig karaktär till styrelsen för 

vidare diskussion i ägarbolagen. Några 

viktiga områden som har arbetats med 

under året för alla bolagen är 

slamstrategi och framtida slamhantering, 

en gemensam taxekonstruktion, och en 

utredning om utökad samverkan i VA-

frågor med Sotenäs kommun som 

delägare i Västvatten. 

 

Slamhanteringen i respektive ägarbolag 

och till det en strategi för hur slam ska 

hanteras är en mycket viktig fråga och 

kan generera stora kostnader om den 

inte hanteras på ett bra sätt. 

Hanteringen av slam som sker i dag 

kommer behöva ändras inom något, 

några år och kommer mest troligt inte 

bara påverka i form av nya investeringar 

utan också i ett ökat taxeuttaget inom 

ägarbolagen. 

Nyckeltal 2015 2014 

Personalkostnad (%) 5,8 5,9 

Personalkostnad 

(tkr) 

47 182 44 597 

Antal anställda (st) 75 72 
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En gemensam taxekonstruktion för alla 

ägarbolagen har färdigställts och ska tas 

2016 i ägarkommunerna. Påverkan om 

denna inte tas blir att personalen får 

fortsätta att arbeta med olika premisser 

gällande taxan i de olika bolagen. 

Konstruktionen är konstruerad så att den 

inte ska öka taxekollektivets totala avgift 

utan enbart ändra taxeuttaget bland 

abonnenterna. 

 

Utredning har skett angående utökad 

samverkan i VA-frågor med Sotenäs 

kommun. Det är nu upp till Sotenäs 

kommun att inkomma med en begäran 

om de vill gå vidare med ett delägarskap 

i Västvatten AB eller inte. Att gå vidare 

med fler ägarbolag/kommuner är både 

en risk och en möjlighet för bolaget. Nya 

utmaningar och förutsättningar 

uppkommer med fler bolag.  

Bolaget ser en stor fördel i att ha all 

kompetens samlad i ett bolag, vilket gör 

Västvatten AB till en attraktiv 

arbetsgivare med kompetenta resurser 

att tillgå även för de mindre 

kommunerna. 

 

Slutsats finansiell analys 
Västvatten AB är ett bolag som får alla 

sina kostnader täckta av ägarbolagen. 

Ägarbolagen ingår i ett taxekollektiv och 

är ett naturligt monopol. Så länge de 

kostnader som finns inom Västvatten AB 

anses vara av nödvändig karaktär är 

bolagets risk låg. 
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en 

period av ett år. 

Resultaträkning (tkr)  Not Resultat 2015 Resultat 2014 

    Rörelsens intäkter 

   Nettoomsättning 1 59 423 54 118 

Övriga rörelseintäkter 1 586 502 

Summa intäkter 

 

60 009 54 620 

  

  

Rörelsens kostnader 

 

  

Övriga externa kostnader 2,3,4 -12 739 -9 965 

Personalkostnader 5 -47 184 -44 597 

Avskrivningar 6 -59 -58 

Summa kostnader  -59 982 -54 620 

    

Rörelseresultat  27 0 

    

Resultat från finansiella 

poster    

Ränteintäkter 7 2 5 

Räntekostnader 8 -11 -2 

Summa efter finansiella 

poster  18 3 

    

Skatt på årets resultat 9 -18 -3 

Årets resultat 

 

0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet. Vad 

bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 

 

Balansräkning (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

    TILLGÅNGAR 

   

    Anläggningstillgångar 

   Inventarier 10 473 532 

  

473 532 

    Summa anläggningstillgångar 

 

473 532 

    Omsättningstillgångar 

   Kundfordringar 

 

39 0 

Fordringar hos koncernföretag 

 

4 903 5 028 

Övriga fordringar 

 

2 492 2 893 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 11 962 692 

  

8 396 8 613 

    Kassa och bank 

 

4 734 2 824 

    Summa omsättningstillgångar 

 

13 130 11 437 

    SUMMA TILLGÅNGAR   13 603 11 969 
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Balansräkning (tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

    Eget kapital 

   Bundet eget kapital 

   Aktiekapital (2 500 aktier) 

 

2 500 2 500 

  

2 500 2 500 

    Fritt eget kapital 

   Årets resultat 

 

0 0 

  

0 0 

    Summa eget kapital 

 

2 500 2 500 

    Kortfristiga skulder 

   Leverantörsskulder 

 

1 004 1 470 

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla kommun 528 313 

Aktuell skatteskuld 12 17 3 

Övriga skulder 

 

1 955 735 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 13 7 599 6 948 

  

11 103 9 469 

    SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   13 603 11 969 

    Ställda säkerheter 

 

Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 

 

Inga Inga 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget 

under året. 

 

Kassaflödesanalys 2015-12-31 2014-12-31 

   Den löpande verksamheten 

  Resultat efter finansiella poster 0 0 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 59 58 

 

 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

59 58 

 

 

 Förändringar i rörelsekapital  

 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 217 -1 308 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 634 -1 824 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 910 -3 074 

 

 

 Investeringsverksamheten  

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -51 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -51 

 

 

 Finansieringsverksamheten  

 Nyemission 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

 

 

 Årets kassaflöde 1 910 -3 125 

Likvida medel vid årets början 2 824 5 949 

Kursdifferens i likvida medel 0 0 

Likvida medel vid årets slut 4 734 2 824 
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Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen 

(1995:1554) och enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd 

BFNAR 2012:1  

 

Tillgångar, avsättningar och skulder har 

värderats till anskaffningsvärden om 

inget annat anges nedan. 

 

Intäkter 
Prissättning för försäljning av bolagets 

tjänster sker genom fördelning av 

uppkomna kostnader genom framförallt 

så kallade fördelningsnycklar till 

respektive anläggningsbolag. Driften 

fördelas efter tidsskrivning på respektive 

bolag medan övergripande kostnader så 

som VD, ekonomi och administration 

fördelas enligt ägarandel. 

 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde 

av vad som erhållits eller kommer att 

erhållas vid leverans till kund. Fordringar 

upptas till det belopp som efter 

individuell prövning beräknas bli betalt. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 

redovisas till anskaffningsvärde minskat 

med ackumulerade avskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt 

hänförliga till förvärvet.  

 

Indirekta tillverkningskostnader som 

utgör mer än en oväsentlig del av den 

sammanlagda utgiften för tillverkningen 

och uppgår till mer än ett obetydligt 

belopp har räknats in i anskaffnings-

värdet. 

 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller 

tillgångskriteriet räknas in i tillgångens 

redovisade värde. Utgifter för löpande 

underhåll och reparationer redovisas 

som kostnader när de uppkommer. 

 

För vissa av de materiella 

anläggningstillgångarna har skillnaden i 

förbrukningen av betydande 

komponenter bedömts vara väsentlig. 

Dessa tillgångar har därför delats upp i 

komponenter vilka skrivs av separat. 

 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod eftersom det 

återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida 

ekonomiska fördelar. Avskrivningen 

redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. 

 

Nyttjandeperiod 

Inventarier, verktyg och installationer 5-

10 år 

 

Koncernförhållanden 
Bolaget ägs av Färgelanda vatten AB, 

Munkedal vatten AB och Uddevalla 

vatten AB. I resultat- och balansräkning 

samt not redovisas mellanhavanden till 

andra företag som ingår i Uddevalla 

kommun under rubriken koncernföretag 

inom Uddevalla kommun. 

 

Uddevalla Vatten AB 

(organisationsnummer 556901-9655, 

med säte i Uddevalla) upprättar 

koncernredovisning år 2015. 

 

Leasing 
Alla leasingavtal redovisas som 

operationella leasingavtal. 

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd 

förstagångshyra men exklusive utgifter 

för tjänster som försäkring och 

underhåll, redovisas som kostnad linjärt 

över leasingperioden. 
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Notförteckning 
Noter till resultaträkningen 

 

 

 

 

Framtida minimileasingavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationell leasing. 

 
 

Hyresavtal lokaler finns till och med 2018-09-
30 om 1 491 tkr/år. 

 

 

Avgångsvederlag 
Avgångsvederlag till VD utgår med ersättning 
om 12 månadslöner vid uppsägning från 
arbetsgivarens sida. Uppsägningstiden från 
bolagets sida är 6 månader 

 

Not 1 Nettoomsättning 

 2015 2014 

Fakturerade tjänster till 

Uddevalla Vatten AB 
(koncernföretag) 

43 230 41 300 

Fakturerade tjänster till 
Munkedal Vatten AB 

9 076 7 319 

Fakturerade tjänster till 
Färgelanda Vatten AB 

7 117 5 499 

Summa 59 423 54 118 

Not 1 Övriga intäkter 
 2015 2014 

Erhållna bidrag 
anställningsstöd 

284 333 

Övriga fakturerade 
kostnader 

302 169 

Summa 586 502 

Not 2 Övriga externa kostnader 
 2015 2014 

Fordonskostnader 3 106 3 171 

IT-kostnader 2 958 1 882 

Lokalkostnader 1 716 801 

Kostnader tillhörande 

ägarföretag,  

538 619 

Övriga kostnader 4 421 3 492 

Summa 12 739 9 965 

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till 
revisorer 

KPMG 2015 2014 

Revisionsuppdraget 45 14 

Andra tjänster 32 5 

Summa 77 19 

Not 4 Operationell leasing och 
hyresavtal 

 2015 2014 

Inom ett –  
Senare än 5 år 

1 068 1 447 

Mellan ett till fem år 1 062 1 297  

Senare än 5 år 0 0 

Summa 2 130 2 744 

Not 4 Operationell leasing och 
hyresavtal 

 2015 2014 

Räkenskapsårets 
kostnadsförda 
leasingavgifter 

1 564 1 558 

Summa 1 564 1 558 

Not 5 Personal, styrelse och VD 

 2015 2014 

Anställda kvinnor 20 17 

Anställda män 55 55 

Könsfördelning styrelse 
kvinnor 

24% 33% 

Könsfördelning styrelse 
män 

14% 13% 

Not 5 Personal, styrelse och VD 
 2015 2014 

Löner och ersättningar 
övriga anställda 

29 890 29 813 

Sociala kostnader 
övriga anställda 

14 622 11 616 

(varav 
pensionskostnader) 

4 222 2 219 

   

Övriga 

personalkostnader 

1 037 1 175 

   

Löner och ersättningar 
styrelse och VD 

1 133 1 233 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader 
styrelse och VD 

502 760 

(varav 

pensionskostnader) 

256 272 

Not 6 Avskrivningar 
 2015 2014 

Avskrivningar på 

inventarier 

59 58 

Summa 59 58 
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Årets skattekostnad avser skatt på ej 
avdragsgilla kostnader. 

 
Gällande skattesats för bolaget är 22 % 
 

Noter till balansräkningen 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Not 7 Ränteintäkter 
 2015 2014 

Intäktsränta 
skattekonto 

2 5 

Övriga ränteintäkter 0 0 

Summa 2 5 

Not 8 Räntekostnader 
 2015 2014 

Kostnadsränta 
skattekonto 

10 0 

Dröjsmålsränta 1 2 

Övriga räntekostnader 0 0 

Summa 11 2 

Not 9 Skatt på årets resultat 
 2015 2014 

Skatt 2015 13 0 

Skatt 2014 1 3 

Skatt 2013 4 0 

Uppskjuten skatt 0 0 

Summa 18 3 

Not 10 Inventarier 
 2015 2014 

Ingående 

ackumulerade 
anskaffningsvärde 

590 539 

Årets anskaffningar 0 51 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

590 590 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-58 0 

Årets avskrivningar -59 -58 

Utgående 
ackumulerade 

avskrivningar 

-117 -58 

Redovisat värde vid 
årets slut 

473 532 

Not 11 Förutbetalda kostnader/ 
Upplupna intäkter 

 2015 2014 

Förutbetalda 
hyreskostnader 

373 148 

Förutbetalda 

försäkringar 

83 4 

Förutbetalda 
licensavgifter 

129 131 

Förutbetalda 
licenskostnader 

178 409 

Övriga förutbetalda 

kostnader 

199 0 

 

Summa 962 692 

Not 12 Skatteskuld/Skattefordran 
 2015 2014 

Aktuell skattefordran 0 0 

Aktuell skatteskuld 17 3 

Summa 17 3 

Not 13 Upplupna kostnader/ 

Förutbetalda intäkter 
 2015 2014 

Upplupna 
semesterlöner 

1 968 2 037 

Upplupna övriga löner 597 679 

Upplupna sociala 
avgifter 

1 606 1 634 

Upplupna 
pensionskostnader 

samt löneskatt 

3 161 2 481 

Övriga upplupna 
kostnader 

267 117 

Summa 7 599 6 948 
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Ordlista 
VA: En vanlig förkortning på Vatten och 

Avlopp. I Sverige är VA verksamheten 

ett naturligt monopol. Detta innebär att 

huvudmannen själv är suverän att 

bestämma sin egen taxa. 

 

Taxa: Är hur man tar betalt för VA-

tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. 

Denna ska delas upp i tjänsterna vatten, 

spill och dag. 

 

Anläggningsavgift: Ska täcka 

kostnader för anslutning av nya 

abonnenter och är en engångsavgift. 

 

Brukningsavgift: Ska täcka kostnader 

för drift av den allmänna VA-

anläggningen.  

 

Självkostnadsprincip: Enbart de 

nödvändiga kostnaderna som finns inom 

VA får tas ut i taxor. 

 

Avlopp: Samlingsnamn för spillvatten, 

dagvatten samt dränvatten. 

 

Spillvatten: Vatten från hushåll (toalett, 

bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industri, biltvättar och 

dylikt). 

 

Dagvatten: tillfälligt förekommande, 

avrinnande vatten på markytan eller på 

en konstruktion. Exempelvis avrinnande 

regnvatten eller smältvatten samt 

framträngande grundvatten. 

 

Ovidkommande vatten: Oönskat 

vatten som infiltrerar vårt 

spillvattensystem, det 

vill säga dag-, dränerings-och 

grundvatten, som läcker in i 

spillvattensystemet.  

 

Slam: Avloppsslam bildas dygnet runt 

som en restprodukt vid rening av 

avloppsvatten  

 

Tjänligt dricksvatten: Ett tjänligt 

dricksvatten uppfyller alla de 

kvalitetskrav som Livsmedelsverket 

ställer. 

 

Affärsplan: Affärsplanen är ett 

strukturerat sätt att beskriva hur arbetet 

är tänkt i bolaget. I affärsplanen tas 

ställning till vilka strategier bolaget har 

för olika områden. 

 

Intern kontroll: Att med rimlig grad av 

säkerhet, säkerställa att ändamåls och 

kostnadseffektiv verksamhet har utförts, 

lagar och regler har efterlevts och en 

tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten finns att 

tillgå. 

 

Resultaträkning: Visar en 

sammanställning av bolagets kostnader 

och intäkter under 1 år. 

 

Nettokostnad: Totalsumman av årets 

intäkter, kostnader och avskrivningar. 

 

Avskrivning: Planmässig nedsättning av 

anläggningstillgångarnas värde och ska 

spegla värdeminskningen. 

 

Balansräkning: Visar den ekonomiska 

ställningen vid bokslutstillfället. Här 

framgår hur bolaget använt respektive 

anskaffat sitt kapital. 

 

Anläggningstillgång: Tillgång som är 

avsedd för stadigvarande bruk eller 

innehav. 

 

Omsättningstillgång: Tillgång som på 

kort sikt kan omsättas till likvida medel 

och som inte är avsett för stadigvarande 

bruk. 

 

Kassaflödesanalys: Visar de likvida 

betalningsströmmarna som skett i 

bolaget under året. 
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Resultat- och balansräkningen kommer 

att föreläggas årsstämman 2016-03-16 

för fastställelse. 

 

Uddevalla 2016-02-16 
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Revisionsberättelse 
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 2016-03-29 Dnr:2015-241
  
  

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Räddningstjänstförbundet MittBohuslän 
Årsredovisning 2015 (org nr 222 000 -2808) 
Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän har inkommit med årsredovisning vilken 
antogs av Förbundsdirektionen 2015-03-04. Förbundets revisorer meddelar i 
revisionsberättelsen 2015 att de har granskat redovisning och förvaltning 2015 i 
enlighet med kommunallagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker 
förbundets årsredovisning godkänns. Däremot riktas kritik mot förbundsdirektionen 
för att de inte upprättat;  

 Budget- och verksamhetsplan med mål 2015 
 Plan för internkontroll för 2015 
 Föreskrifter för medelsförvaltningen 
 Bestämmelser för attest 
 Arkiv- och dokumenthanteringsplan 

I övrigt har revisionen inte funnit skäl för anmärkning och tillstyrker att 
förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
 
Viktiga händelser 
Året som gått har präglats mycket av att övergången till ett större 
kommunalförbund. Då Uddevalla kommun ingår i förbundet from 2015 tillsammans 
med Lysekil och Munkedal. Tidigare hade förbundet administrativt stöd från 
Munkedals kommun. Detta har nu övertagits av Uddevalla kommun. Det har 
inneburit uppbyggnad av nya rutiner och implementering av nya system. Förbundet 
har i och med detta också utökat ekonomiadministrationen med en ekonomtjänst. 
Som övriga händelser kan nämnas att räddningstjänstens personal har mött 4500 
personer vid olika utbildnings- och informationstillfällen i de tre kommunerna.  
 
Ekonomi 
Förbundet redovisar ett positivt resultat på 8,0 mnkr. Resultatet beror främst på 
Uddevalla kommuns inköp i förbundets egna kapital med 5,3 mnkr. Förbundet har 
under året haft vakanta tjänster, långtidssjukskrivningar samt låga driftskostnader 
för el- och fjärrvärme. Det innebär att det egna kapitalet har förstärkts och uppgår 
nu till 10,9 mnkr. Soliditeten uppgår till 34,5 %.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 9,5 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr 
jämfört med föregående år. 
 
Måluppfyllelse 
Förbundet har för 2015 inte antagit varken finansiella mål samt verksamhetsplan 
med mål. Någon uppföljning finns därför inte på om resultatet är förenligt med god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna konstaterar i sin rapport att det är möjligt att 
göra någon bedömning. 
 
Intern kontroll 
Förbundet har inga antagna internkontrollplaner för 2015. Det är därför inte möjligt 
att bedöma hur arbetet med intern kontroll bedrivits. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Se ovan. 

2. Miljö 
Inte aktuellt 

3. Folkhälsa 
Inte aktuellt. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Räddningstjänstförbundet får i uppdrag att 
återkomma inför budget 2016 med; 

 Mål för god ekonomisk hushållning i Budget- och verksamhetsplan med mål 
2016 

 Plan för internkontroll för 2016 
 Föreskrifter för medelsförvaltningen 
 Bestämmelser för attest 
 Arkiv- och dokumenthanteringsplan 

 
 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
Räddningstjänstförbundet MittBohuslän 
Lysekils kommun 
Uddevalla kommun 
Arkivet 
Ekonomienheten 
Kommunchef 
 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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Förvaltningsberättelse 
VÅRT UPPDRAG 

Förbundet ska stödja de människor som lever, verkar och 

vistas i medlemskommunerna.  

VÅR VISION 

Trygghet, Säkerhet och Omtanke 

Varje dag ska vi arbeta aktivt och förutseende för att förebygga olyckor. 

När det trots allt krävs en räddningsinsats ska vi verka skickligt, med 

modern utrustning och effektiva metoder. Med våra egna och andras 

erfarenheter ska vi utveckla vår förmåga och blir ännu lite bättre nästa 

gång. Vi ska vara öppna för det samhälle vi har satts att skydda och 

möta alla människor med öppenhet, respekt och professionalism. Vi 

ska ha en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tan-

kar. Vi ska ha ett arbetsklimat där alla känner sig trygga, lyssnar på och 

respekterar varandra. Vi har ett viktigt uppdrag, därför ska vi vara i 

ständig utveckling. 

ORGANISATION 
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Säkerhetsmål 1 
Antalet trafikolyckor och dess konsekvenser ska kontinuerligt minska.  

MÅLSÄTTNING 

 

PRESTATIONSMÅL 1:1 

Olycksutredning ska genomfö-
ras där hot mot egen personal 
föreligger samt vid dödsolyckor. 

PRESTATIONSMÅL 1:2 

Incidenter som uppmärksam-

mats i samband med räddnings-

insats ska rapporteras, följas 

upp och återkoppling ska ske till 

berörda. Berörda kan vara en 

enskild person, organisationen i 

sin helhet eller externa organi-

sationer och myndigheter. 

PRESTATIONSMÅL 1:3 

Insatsstatistik ska kontinuerligt 

analyseras. Vid påvisbart sam-

band vid inträffade händelser 

ska berörda myndigheter infor-

meras. Syftande att tillsammans 

med berörd myndighet före-

kommaupprepning av likartad 

olycka. 

PRESTATIONSMÅL 1:4 

Kontinuerligt genomföra öv-

ningar med syfte att höja för-

mågan vid trafikolycka. 

PRESTATIONSMÅL 1:5 

Räddningstjänsten ska utvär-

dera genomförda insatser och 

inträffade incidenter. Detta i 

syfte att erhålla erfarenheter ur 

ett lärande perspektiv. 

  3 

Prestationsmål 1:1 

Ingen aktivitet. Underlag för be-
dömning saknas. 

Prestationsmål 1:2 

Ingen aktivitet. Underlag för be-

dömning saknas. 

Prestationsmål 1:3 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Fr.o.m. 2015-07-01 kontrolleras 
alla insatsrapporter av räddnings-
tjänstens olycksutredare vilken 
analyserar och bedömer vidare 
uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 1:4 

Under året har totalt 16 övningar 
med inriktning mot trafikolycka 
genomförts. Övningarnas inne-
håll riktar sig mot omhänderta-
gande samt urtag av skadad per-
son ur fordon. 

Prestationsmål 1:5 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Fr.o.m. 2015-07-01 läses alla in-
satsrapporter av räddningstjäns-
tens olycksutredare vilken analy-
serar och bedömer vidare uppfölj-
ningsåtgärder. 
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Säkerhetsmål 2 
Antalet bostadsbränder ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt i samband 
med brand i bostad.  

PRESTATIONSMÅL 2:1 

Händelsebaserade riktade in-

formationsinsatser ska genom-

föras de närmast kommande 

dagarna efter en inträffad hän-

delse i flerbostadshusområden. 

Insatsen samordnas med opera-

tiv och förebyggande personal. 

PRESTATIONSMÅL 2:2 

Genom prioriterad tillsyn i fler-

bostadshus verka för ett likvär-

digt brandskydd. Dessa riktade 

tillsynsinsatser ska framgå i 

upprättad tillsynsplan för varje 

år. 

PRESTATIONSMÅL 2:3 

Räddningstjänsten ska verka för 

brandvarnare i alla hem. 

PRESTATIONSMÅL 2:4 

Bränder där personer skadas 

allvarligt eller omkommer till 

följd av brand i bostad ska utre-

das. 

PRESTATIONSMÅL 2:5 

Statistiskt underlag ska konti-

nuerligt analyseras. Vid resultat 

som påvisar samband vid flera 

inträffade händelser ska berörda 

myndigheter informeras. Syftet 

med detta är att tillsammans 

med berörda myndigheter före-

komma upprepning av likartade 

bränder. 

PRESTATIONSMÅL 2:6 

Statistiska underlag, erfarenhet-

er och omvärldsbevakning ska 

användas för utveckling av tek-

nik, materiel och metoder. 

  4 

Prestationsmål 2:1 

Riktad informationsinsats har 
anordnats till de boende på Hov-
hultsområdet i Uddevalla. Rädd-
ningstjänsten identifierade detta 
behov av information och dialog 
då ett flertal bränder inträffat i 
bostadsområdet och boendes age-
rande i samband med vissa av 
dessa händelser. Informationsin-
satsen som gjorts i samverkan 
med Uddevallahem innehöll både 
teoretiska som praktiska moment 
som utfördes av förebyggande och 
operativ personal.   

Prestationsmål 2:2 

Kontroll av brännbart och/eller 
hindrande material i trapphus i 
flerbostadshus har utförts i Udde-
valla. Ett 50-tal trappuppgångar 
har kontrollerats och i ca 25 % av 
dessa fanns brännbart materiel 
som barnvagnar, kartonger m.m.  
Räddningstjänstens bedömning 
är att detta inte varit till fysiskt 
hinder vid utrymning utan ser 
mer allvarligt på att lättantändligt 
material förvaras som kan orsaka 
rökutveckling som förhindrar ut-
rymning via trapphuset. Uppfölj-
ning med fastighetsägare har ut-
förts. 

Prestationsmål 2:3 

Information om brandvarnare 
sker vid brandskyddsutbildning-
ar, säsongsanpassade kampanjer 
och mässor. Kontroll enligt direk-
tiv från räddningstjänsten av 
brandvarnare utförs i hemmiljö 
av kommunernas sotare vid 
brandskyddskontroll och sotning.  

 

Prestationsmål 2:4 

Två olycksutredningar har ge-
nomförts gällande bränder där 
personer skadats allvarligt eller 
omkommit till följd av brand i 
bostad, villabrand i Konungsberg 
Uddevalla kommun och bostads-
brand i Holmevattnet Munkedal 
kommun. 

Prestationsmål 2:5 

Räddningstjänstens olycksutred-
ningar av Branden i Rosenkullens 
flyktingboende samt branden i 
fiskebåten Gullbris i Lysekils 
hamn har överlämnats till Polis-
myndigheten och Haverikom-
missionen som underlag till dessa 
myndigheters egna utredningar. 

Prestationsmål 2:6 

Förbundet har under året deltagit 
i utvecklingsprojekt Västra Götal-
and tillsammans med räddnings-
tjänsterna i Norra Bohuslän. 
Dessutom har vi varit med på 
Brand 2015. Under våren med-
verkade 6 medarbetarer vid tek-
nikdagarna i Skövde. Vi hade re-
presentation på Skadeplats 2015 i 
Karlstad av två personer, en ordi-
narie styrkeledare samt en biträ-
dande styrkeledare. Erfarenhetså-
terkoppling sker löpande in i or-
ganisationen från denna träff.  

Vi har under året genomfört ett 
antal analyser av hur vi bäst kan 
använda våra resurser optimalt. 
Kontrollen och inköpen av för-
bundets rökskyddsmaterial har 
övertagits av station Uddevalla, 
eftersom där finns större möjlig-
het att samordna hela förbundets 
behov inom området. Vi har utbil-
dat ytterligare en medarbetare 
inom området rökskydd hos leve-
rantör i Stockholm. 
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Säkerhetsmål 3 
Antalet bränder i offentliga lokaler ska minska och ingen person ska omkomma eller skadas allvarligt 
i samband med brand.  

PRESTATIONSMÅL 3:1 

Tillsyn av offentliga lokaler ska 

planeras in i den årliga tillsyns-

planen. 

PRESTATIONSMÅL 3:2 

Statistiskt underlag ska analyse-

ras och erfarenheter från inträf-

fade händelser ska sammanstäl-

las och ligga till grund för plane-

ring av tillsyn för de offentliga 

lokalerna. 

PRESTATIONSMÅL 3:3 

Statistik ska kontinuerligt analy-

seras. Vid resultat som påvisar 

samband vid flera inträffade 

händelser ska berörda organi-

sationer informeras. Syftande 

att förekomma upprepning av 

likartade händelser. 

PRESTATIONSMÅL 3:4 

Bränder där personer skadas 

allvarlig eller omkommer till 

följd av brand i offentlig lokal 

ska utreda. 

PRESTATIONSMÅL 3:5 

Regelbundna orienteringsöv-

ningar ska genomföras på of-

fentliga lokaler, planeras in i 

den årliga övningsplanen. 

PRESTATIONSMÅL 3:6 

Avvikelser som uppmärksam-

mats vid räddningsinsats ska 

rapporteras, följas upp och åter-

koppling ska ske till berörda.  

PRESTATIONSMÅL 3:7 

Räddningstjänsten ska verka för 

att får fram insatsplaner för 

komplexa byggnader. Syftet 

med detta är att fler insatspla-

ner ska upprättas och därige-

nom underlätta för räddnings-

tjänstens insatspersonal i sam-

band med en räddningsinsats. 

  5 

Prestationsmål 3:1 

Utfört enligt tillsynsplan. Totalt 
har 80-tal tillsyner av offentliga 
lokaler utförts under året. 

Prestationsmål 3:2 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Alla insatsrapporter följs upp av 
räddningstjänstens olycksutre-
dare vilken analyserar och bedö-
mer vidare uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 3:3 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Fr.o.m. 2015-07-01 kontrolleras 
alla insatsrapporter av räddnings-
tjänstens olycksutredare vilken 
analyserar och bedömer vidare 
uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 3:4 

Ingen omkommen i offentlig lokal 
under året. 

Prestationsmål 3:5 

Orientering utförs som rutin på 
alla byggnader som har nyinstal-
lerade brandlarmsanläggningar. 
Orientering i komplexa byggna-
der och verksamheter ligger med i 
den årliga övningsplanen. 

Förebyggande avdelningen ansva-
rar för information till operativa 
styrkor om vilka objekten är. 
Operativa styrkorna informeras 
löpande om status och operativa 
rutiner för nytillkomna flykting-
boende i respektive stationsom-
råde.  

Prestationsmål 3:6 

En fördjupad brandorsaksutred-
ning har utförts efter brand i of-
fentliga lokaler, Lysekils sjukhus. 
Rekommendationer och krav från 
förbundet är dialogiserat med 
dels fastighetsägaren och Polis-
myndigheten. 

Prestationsmål 3:7 

Dialog förs med fastighetsägare 
om behov av insatsplaner dels i 
bygglovsskedet för nya byggnader 
och verksamheter samt vid till-
syn. 

Ett omfattande arbete med att ta 
fram insatsplaner för samtliga 
riskobjekt inom Uddevalla hamn-
område har slutförts. I arbetet har 
representanter från räddnings-
tjänsten och samtliga riskobjekt 
deltagit.   
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Säkerhetsmål 4 
Ingen person ska drunkna eller skadas allvarligt i samband med vattenolycka.  

PRESTATIONSMÅL 4:1 

Medlemskommunerna ska upp-

fylla Svenska Livräddningssäll-

skapets kriterier för ”En vatten-

säker kommun” Räddnings-

tjänsten ska medverka och vara 

kommunerna behjälpliga i deras 

arbete. 

PRESTATIONSMÅL 4:2 

Säsongsbaserade tillsyner ska 

utföras på de kommunala bad-

platserna. 

PRESTATIONSMÅL 4:3 

Statistiska underlag, erfarenhet-

er från inträffade händelser ska 

återkopplas till ansvariga inom 

kommunerna. Syftet är att till-

sammans med berörd avdelning 

inom kommunen förekomma 

upprepning av likartad olycka. 

PRESTATIONSMÅL 4:4 

Kontinuerliga övningar vad 

gäller is- och vattenlivräddning 

ska genomföras. Syftet med 

detta är att kunna genomföra 

dessa insatser mer effektivt. 

PRESTATIONSMÅL 4:5 

Möjliga iläggningsplatser för 

räddningstjänstens båtar ska 

identifieras. Iläggningsplatserna 

för respektive stationsområden 

ska vara kända för operativ 

personal. Kartunderlag ska 

finnas tillgängligt, syftet med 

detta är att minska insatstiden. 

  6 

Prestationsmål 4:1 

Räddningstjänsten för dialog med 
kommunerna, inga andra aktivi-
teter påbörjade. 

På uppdrag av räddningstjänsten 
har skyddsdyk genomförts av So-
tenäs räddningstjänst under året i 
Munkedal med syfte att under-
söka hur riskbilden ser ut för 
bottnar vid badplatser. 

Prestationsmål 4:2 

Räddningstjänsten utför tillsyn av 
livräddningsutrustning vid kom-
munala badplatser, småbåtsham-
nar, bryggor och kajanläggningar.  

Tillsyn av totalt 30 kommunala 
badplatser i medlemskommuner-
na har utförts. Vid tillsyn av 8 
campingplatser i förbundsområ-
det har även livräddningsutrust-
ningen kontrollerats vid camping-
arnas badplatser. Tillsynen utförs 
tillsammans med representanter 
från kommunerna.  Endast ett 
fåtal mindre brister kunde kon-
stateras. 

Prestationsmål 4:3 

Rutin för uppföljning av alla in-
satser är inarbetad i förbundet. 
Alla insatsrapporter följs upp av 
räddningstjänstens olycksutre-
dare vilken analyserar och bedö-
mer vidare uppföljningsåtgärder. 

Prestationsmål 4:4 

Totalt har 31 övningar med inrikt-
ning mot vattenlivräddning och 
sjöolycka genomförts i förbundet 
under året. Ny rutinbeskrivning 
gällande is-/vattenlivräddning 
har implementerats på förbun-
dets samtliga stationer.  

Prestationsmål 4:5 

I den framarbetade oljeskydds-
planen med tillhörande insatskort 
finns iläggningsplatser identifie-
rade. Oljeskyddsplanen ska an-
vändas för att snabbt och effektivt 
hindra och begränsa skador till 
följd av oljepåslag i särskilt 
skyddsvärda områden. Det finns 
även insatskort för delar av för-
bundets sjöar och Gullmarn, ar-
betet är pågående. 
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PRESTATIONSMÅL 5:1 

Kontinuerliga övningar för 

RMB:s ledningsfunktioner. 

Dessa övningar ska vara plane-

rade i en årlig övningsplan för 

ledningsfunktionerna. Syftet 

med detta är att öka förmågan 

att hantera insatser som kräver 

resurser utöver ordinarie be-

manning. 

PRESTATIONSMÅL 5:2 

Utveckla och skapa tydliga in-

struktioner och rutiner för age-

rande i uppstartsfasen av en 

omfattande händelse. Syftet 

med detta är att underlätta för 

ledningsfunktionerna som akti-

veras i samband med en insats. 

PRESTATIONSMÅL 5:3 

Stab skall kunna initieras på tre 

stationer i förbundet: Udde-

valla, Munkedal och Lysekil. 

  7 

Säkerhetsmål 5 
Ett anpassat ledningsstöd för effektiv hantering av storskalig räddningsinsats ska kunna initieras 
inom 20 minuter.  

Prestationsmål 5:1 

Under våren har genomförts fyra 
insatsövningar med Uddevallas 
befäl och räddningsstyrkor i Ud-
devalla hamn tillsammans med 
externa aktörer, syftet har varit 
att öka samverkan- och lednings-
förmågan vid händelser kopplat 
till den kemikaliehantering som 
sker. 

Inhämtande av erfarenheter från 
andra förbund avseende kvalitets-
säkrad kompetensutveckling för 
brandbefäl har fortgått under 
året. 

Insatsledare och räddningschef i 
beredskap från RMB har medver-
kat vid nödlägesövningar samt 
LNG-förevisning på Preem re-
spektive Skangass övningsanlägg-
ningar under hösten. 

Prestationsmål 5:2 

Instruktionen ”Operativa rutiner” 
har utarbetats med syfte att ena 
och likrikta förbundets rädd-
ningsstyrkor i hanterandet av 
händelser och i det operativa ar-
betet.  

Förbundet har även arbetat fram 
en ny operativ ledningsinstrukt-
ion som beskriver mandat och 
uppgift för befälskategorierna. 

Instruktionen reglerar även rollen 
som tjänsteman i beredskap 
gentemot medlemskommunerna. 
Förbundet har sedan januari en 
instruktion för räddningschef i 
beredskap som klargör uppgifter 
och mandat.  

Prestationsmål 5:3 

Inget beslut är fattat kring för-
bundets tidigare arbete som ge-
nomförts med hjälp av Myndig-
heten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB), där underlag ta-
gits fram för att skapa förutsätt-
ningar att samverka mellan de tre 
huvudstationerna i förbundet och 
mellan medlemskommunerna. 
Syftet är dels att kunna upprätta 
stab i den kommun som olyckan 
inträffat i men även att kunna 
dela lägesbild mellan huvudstat-
ionerna Uddevalla, Lysekil och 
Munkedal. Vidare pågår arbete 
att ta fram regional ledningscon-
tainer som ska kunna fungera 
som fältstab vid skogsbränder, 
kemolyckor och andra större hän-
delser. Det har under perioden 
genförts två stab– och ledningsut-
bildningar med berörd personal 
med syfte att kvalitetssäkra ar-
betsmetodik och snabb etable-
ring. 
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PRESTATIONSMÅL 6:1 

Räddningstjänsten ska kunna 

erbjuda anpassade och profess-

ionella utbildningar. Rädd-

ningstjänsten kan även infor-

mera om erfarenheter från in-

träffade händelser. Syftet med 

detta är att öka förståelsen och 

kunskapen hos den enskilde. 

PRESTATIONSMÅL 6:2 

Samtliga elever i årskurs 4 och 7 

ska erhålla utbildning i grund-

läggande brandkunskap av 

räddningstjänsten. 

PRESTATIONSMÅL 6:3 

Räddningstjänsten ska vara 

närvarande och tillgänglig i 

samhället. Efter avslutade insat-

ser ska räddningstjänsten kunna 

ta sig tid att stanna kvar på 

plats, informera drabbade och 

prata med allmänheten. Syftet 

med detta är att skapa relationer 

och stärka den enskildes för-

måga. 

NYHETSRUBRIK PÅ INSIDAN 

Prestationsmål 6:1 

Räddningstjänsten utför kontinu-
erligt utbildningar och informat-
ionsinsatser för privatpersoner 
och företag i grundläggande 
brandskydd, heta arbeten hjärt-
lungräddning m.m.  

Under året har räddningstjänsten 
mött över 4600 personer vid olika 
typer av utbildningar och inform-
ationstillfällen. Detta motsvarar 
mer än 5 % av befolkningsun-
derlaget i de tre medlemskommu-
nerna. 

Prestationsmål 6:2 

Detta är en pågående aktivitet i 
Uddevalla alla elever i årskurs 4 
och årskurs 7 erbjuds grundläg-
gande brandskyddsutbildning. 
Dialog förs med Lysekils och 
Munkedals skolor om likartat ut-
bildningskoncept med målsätt-
ning att genomföra detta under 
vårterminen 2016. 

Prestationsmål 6:3 

Det under våren framtagna in-
formationsblad för brand- och 
trafikolycka som ska delas ut till 
drabbad kommer att gå i tryck 
under hösten. I informationsbla-
det klargörs vad den enskilde kan 
och bör göra efter inträffad 
olycka, vilket ansvar räddnings-
tjänsten har, var personer kan 
söka hjälp och stöd samt hur kon-
takt tas med externa parter så 
som försäkringsbolag, hjälporga-
nisationer, bilbärgare, socialtjänst 
etc. Arbetet har inte hunnits med 
under innevarande år på grund av 
hög arbetsbelastning. Räddnings-
styrkorna ska stanna kvar lämplig 
tid på olycksplatser och säker-
ställa att alla frågor besvaras från 
drabbade och allmänhet. 

  8 

Säkerhetsmål 6 
Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska följa en uppåtgående trend.  

Säkerhetsmål 7 
Konsekvenserna av väderrelaterade händelser ska minska.  

Prestationsmål 7:1 

Med framtagen instruktion för 
Räddningschef i beredskap har 
detta behov klarlagts. Ett antal av 
Länsstyrelsens vädervarnings-
konferenser per telefon har med-
verkats i under året och informat-
ion vidarebefordrats till egen or-
ganisation samt kommunernas 
säkerhetssamordnare (motsv.). 

 

PRESTATIONSMÅL 7:1 

Tillskapa rutiner för hur vi han-

terar vädervarningar, internt 

och externt. Räddningstjänsten 

ska informera samhället i större 

utsträckning när räddnings-

tjänsten erhåller vädervarning-

ar. Syftet med detta är att åtgär-

der ska vidtas innan ovädret 

inträffar. 
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PRESTATIONSMÅL 7:2 

Räddningstjänsten ska genom 

information och rådgivning till 

medlemskommunerna, enskilda 

och fastighetsägare medverka 

till att skadekostnaderna för de 

årliga, återkommande väderre-

laterade händelserna minskar. 

PRESTATIONSMÅL 7:3 

Operativ personal ska genom-

föra insatsövningar kopplade till 

väderrelaterade händelser. 

PRESTATIONSMÅL 7:4 

Räddningstjänstens lednings-

funktioner ska kontinuerligt 

övas på att hantera väderrelate-

rade händelser. Organisationen 

ska vara så förberedd som möj-

ligt när dessa händelser inträf-

far. 

  9 

Säkerhetsmål 8 
Omfattande skogsbränder ska förhindras.  

PRESTATIONSMÅL 8:1 

Räddningstjänsten ska i ett 

tidigt skede informera om att 

hög brandrisk föreligger. Detta 

för att informera och skapa 

förståelse om vilka risker som 

föreligger när hög brandrisk 

råder. 

PRESTATIONSMÅL 8:2 

Räddningstjänsten ska årligen 

upprätta en skogsbrandplan. 

PRESTATIONSMÅL 8:3 

Räddningstjänstens förmåga 

ska utökas och förberedas inför 

händelser av mer komplicerad 

art. Räddningstjänsten ska 

kompetensutvecklas inom temat 

skogsbrand. 

PRESTATIONSMÅL 8:4 

Räddningstjänstens lednings-

funktioner ska kontinuerligt 

övas på att hantera större hän-

delser såsom skogsbränder av 

större omfattning. 

Prestationsmål 7:2 

Dialog förs med medlemskommu-
nerna via säkerhetssamordnarna 
(motsv.) Utvärdering har skett 
efter de väderrelaterade händel-
ser som orsakat samhället skador. 

Prestationsmål 7:3 

Motorsågsutbildning är genom-
förd enligt nytt utbildningskon-
cept, och enligt nya krav, för hela 
förbundets personal. RMB har 
utbildat två personer till examina-
torer med rätt att godkänna egen 
personal i användandet av motor-
såg vid räddningsinsats 
(stormrelaterat). Det har genom-

förts sex bandvagnsövningar med 
inriktning mot terrängkörning 
under perioden (storm- och 
snörelaterat). 

Prestationsmål 7:4 

De tidigare påbörjade utbildning-
arna att kunna starta upp stabs-
funktionen snabbare samt att alla 
ska vara förtrogna med funktions-
beskrivningar kopplade till speci-
fik uppgift har fortgått under året. 

Prestationsmål 8:1 

Särskild satsning genomförs en-
ligt de formella kraven samt ge-
nom offensiv media-aktivitet och 
personlig medverkan i radiout-
sändningar.  Räddningschefen 
har under året beslutat om eld-
ningsförbud vid ett tillfälle.  

Prestationsmål 8:2 

Varje vår inbjuds representant/er 
från förbundet att medverka vid 
länsstyrelsens träff gällande 
skogsbrand. Då genomförs orga-
nisationsorientering och inform-
ation om den årliga skogsbrand-
planen från Länsstyrelsen. 
Samma organisation ansvarar för 
att plan för skogsbrandflyget del-
ges räddningstjänsterna. Rädd-
ningschef i beredskap (RCB) i 
förbundet är ansvarig för beslut 
samt bedömning om och med 
vilket intervall skogsbrandflyget 
ska bevaka aktuell flygslinga i N:a 

Bohuslän och Dalsland. RCB i 
förbundet ansvarar även för in-
formation till berörda räddnings-
tjänster på aktuell flygslinga. Ar-
bete med regional skogsbrand-
plan startar våren 2016. 

Prestationsmål 8:3 

Den inplanerade samövningen i 
Norra Bohuslän i hur skogs-
brandsprognoser läses samt hur 
skogsbränder kan förutses sprida 
sig och som var inplanerad under 
våren fick tyvärr ställas in på 
grund av sjukdom i genomföran-
deorganisationen. Nytt försök att 
få till utbildningen görs till våren 
2016. 

Prestationsmål 8:4 

Under året har Operativ chef 
medverkat vid länsstyrelsens år-
liga seminarium gällande skogs-
brandplanering och brandflyget.  
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Prestationsmål 9:1 

Har utförts som planerat, där 
varje verksamhet som klassas 
som farlig verksamhet eller Seve-
soanläggning besöks för tillsyn 
minst en gång/ år. 

Informationsmaterial till hemsida 
och för utskick till boende är 
framtaget enligt Seveso-direktiv 
tillsammans med Preemraff och 
Skangas. 

Prestationsmål 9:2 

Det finns fastlagd plan för övning 
gällande Seveso-anläggningen 
Preemraff. Räddningsstyrkorna 
från Lysekil, Brastad och Munke-
dals brandstationer genomför 
årligen insatsliknande övning på 
plats i anläggningen under hand-
ledning av Preems räddningsper-
sonal. Under november deltog 
insatsledare, som inte är kända på 
objektet, som observatörer i 
stabsfunktionen under nödläges-
övningar.   

Prestationsmål 9:3 

Uddevalla räddningsstyrkor hel-
tid har tillsammans med Udde-
valla Hamn övat insats mot kemi-
kalier vid Wibax anläggning i 

hamnen tillsammans med perso-
nal från Ambulansen och Wibax 
AB där syftet var att öva hamnens 
och räddningstjänstens förmåga 
och samverkansfunktionallitet vid 
kemikalieolycka. 

Insatsledare och räddningschefer 
i beredskap har utbildats av 
Skangas i risker med naturgas 
(LNG). 

Prestationsmål 9:4 

Planeringsarbete har pågått i vår 
för att slussa in personal från Ud-
devalla i hur man arbetar på 
Preemraff och Skangass. 

Förbundet har tillsammans med 
Preemraff genomfört inköp av 
indikeringsutrustning. Detta för 
att kunna nyttja kompetensen på 
anläggningarna samt att köpa 
kalibreringstjänsten från 
Preemraff. 

Ett möte har genomförts på 
Preemraff med syfte att planera 
samövning mellan Preem och 
RMB.  

  10 

Säkerhetsmål 9 
Utsläpp av farligt ämne ska inte medföra allvarliga skador på människor eller omgivande miljö.  

PRESTATIONSMÅL 9:1 

Tillsyn ska genomföras på de 

farliga verksamheter som är 

lokaliserade inom förbundets 

geografiska område enligt upp-

rättad tillsynsplan. 

PRESTATIONSMÅL 9:2 

Operativ personal ska kontinu-

erligt öva vid dessa anläggning-

ar och genomföra orienterings-

övningar. 

PRESTATIONSMÅL 9:3 

Räddningstjänsten ska tillsam-

mans med anläggningarna ge-

nomföra samverkansövningar. 

PRESTATIONSMÅL 9:4 

Kunskapsutbyte mellan rädd-

ningstjänsten och anläggningar-

na ska kontinuerligt ske. 
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Direktion, Förbundschef och Säkerhetssamordnare 

Förbundet har under året haft 
stort fokus på att sammanföra de 
två tidigare organisationerna till 
en enad organisation med gemen-
sam struktur och synkroniserat 
arbetssätt. Mycket kraft har lagts 
på arbetet med åtgärdsutredning 
och konsekvenser av sparbeting 
för 2016. Detta har medfört förse-
ningar i det organisatoriska ut-
vecklings- och anpassningsar-
betet. Undanträngningseffekter 
kan konstateras under årets sista 
kvartal då fokusering på nödvän-
digt arbete för nya boendeformer 
tagit stor del av organisationens 
resurser i anspråk.  
 
Det geografiska verksamhetsom-
rådet sträcker sig över de tre 

medlemskommunerna Lysekil, 
Munkedal och Uddevalla vilket 
medför ett behov av ny gemen-
sam teknik, metodik, systematik 
och gemensamma verksamhets-
program.  
 

Uppstart av ny direktion i det utö-
kade förbundet har medfört extra 
direktionsmöten och viss tid för 
direktionens utbildning. Utfall av 
arvodesbestämmelser högre än 
budgeterat. 

EKONOMISKT UTFALL 

 

 

 

 

 

 

Direktion             
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

2015 

Intäkter 0  0 0 

Kostnader -457  – 176 -281 

Resultat -457  – 176 -281 

Förbundschef             
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter 5  0 5 

Kostnader - 1 799  – 1 817 18 

Resultat -1 794  – 1 817  23 

Säkerhetssamordnare 
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter 730 865 -135 

Kostnader -730 – 865 135 

Resultat 0 0 0 
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Ledning– och Förbundsgemensam verksamhet 

Året har dels präglats av arbetet 
att skapa en gemensam organisat-
ion, utredningsarbete och över-
läggningar efter organisationsför-
ändingen. Detta arbete har haltat 
lite då mycket av tiden i stället 
har fått läggas på de nya ekono-
miska förutsättningarna för 2016 
med sparbeting som medlems-
kommunerna beslutat om. Arbe-
tet blev tidskritiskt när förbundet 
fick besked om att konsekvensbe-
skriva nedskärningar först i juni. 
Arbete redovisades för direktion-
ens presidium samt kommunalrå-
den i september. Med anledning 
av detta har konsekvensbeskriv-
ningar, ekonomiska analyser och 
reviderad verksamhetsplan tagits 
fram. Detta har också inneburit 
ett högre och mer omfattande 
krav på ledningen och på de poli-
tiker som ska styra förbundet. 

 
Båda organisationerna var lite 
oförberedda på hur mycket extra 
arbete det inneburit att övergå till 
ett större kommunalförbund. Ad-
ministrativt stöd har tidigare 
köpts av Munkedals kommun 
men från utökningen tog Udde-
valla kommun över denna stöd-
funktion. Detta har medfört upp-
byggnad av helt nya rutiner vad 
gäller ekonomi, personal, IT/
telefoni och övriga administrativa 
tjänster. För att kunna hantera 

den utökade ekonomihanteringen 
har förbundet utökats med en 
ekonomtjänst från årsskiftet 
2014/2015. 
 
Införande av nya verksamhetssy-
stem från årsskiftet var nödvän-
digt för att kunna hantera hela 
förbundets verksamhet. Rain-
dance är ett affärssystem för att 
hantera all ekonomi och faktura-
hantering. Daedalos är ett över-
gripande verksamhetssystem som 
hanterar merparten av vår verk-
samhet, däribland diariet. 

Arbetet med att aktivera en ny 
hemsida har varit intensivt före 
sommaren. Med hjälp av Udde-
valla kommuns webbredaktör har 
vi skapat en ny hemsida. Där lig-
ger nu det material som ska un-
derlätta för allmänheten att finna 
information.  

Inrangeringsförhandlingar med 
fackliga organisationer har ge-
nomförts. Vision och Kommunals 
inrangering blev klara innan som-
maren men då Brandmännens 
riksförbund (BRF) genomförde en 
månadslång konflikt under som-
maren drog dessa förhandlingar 
ut på tiden.  
 
I början av året antog direktionen 
nytt handlingsprogram för man-
datperioden.  

 

EKONOMISKT UTFALL 

 

 

 

 

 

 

Förbundsgemensamt
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

2015 

Intäkter    337 0 337 

Kostnader  -9 949 – 8 735 -1 214 

Resultat -9 612 – 8 735 -877 

Finanser               
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

2015 

Intäkter    73 098 63 215 9 883 

Kostnader  2 0 2 

Resultat 73 100 63 215 9 885 
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Förebyggande avdelning 

Myndighetsutövning 

Förutom löpande planenligt ar-
bete kan nämnas följande aktivi-
teter: 

 Åtta campingplatser har kon-
trollerats vid oannonserade till-
synsbesök. Kontroll av avstånd 
mellan campingeneheter, brand- 
och livräddningsutrustning, 
gasolhantering och information 
till campinggästerna har varit 
primära kontrollpunkter vid till-
synen. De allra flesta camping-
platser håller god standard, end-
ast ett fåtal brister kunde konsta-
teras. 

 Kontroll av brännbart och 
hindrande material i trapphus i 
flerbostadshus har utförts i Udde-
valla. Ett 50 tal trappuppgångar 
har kontrollerats och i ca 25 % av 
dessa fanns brännbart materiel 
som barnvagnar, kartonger m.m.  
Förbundets bedömning är att 
detta inte varit till fysiskt hinder 
vid utrymning utan ser mer all-
varligt på att lättantändligt 
material kan orsaka rökutveckling 
som förhindrar utrymning. Upp-
följning med fastighetsägare har 
utförts. 

 Koncept och samverkansruti-
ner med respektive kommuns 
byggavdelningar har utvecklats 
med syfte och målsättning att 
skapa gemensamma rutiner och 
kvalitetssäkra byggprocessen ur 
ett brandskydds- och säkerhets-
perspektiv. 

 På grund av den ökande flyk-
tingströmmen under hösten och 
en brand i Rosenkullens flykting-
boende har avdelningens tillsyns-
arbete till stora delar styrts om. 
Tillsyn av omkring 20 boenden 
inom förbundsområdet har prio-
riterats. Flertalet av dessa verk-
samheter har förelagts om att åt-
gärda brister i brandskyddet, 

vilka senare har följts upp vid 
räddningstjänsten efterkontroll. 
Följden av dessa tillsyner har ofta 
resulterat i ett stort behov av ut-
bildning för personalen. 

 Avdelningen har deltagit i 
arbetet med framtagandet av det 
lagstadgade kravet på informat-
ion till allmänheten som ställs på 
farliga verksamheter och Seveso 
anläggningar. Preemraf, Skangass 
och Arctic Paper. 

Utredning & Analys 

lycksundersökning utförs efter 
alla olyckor som föranlett en 
räddningsinsats i syfte att be-
döma hur effektiv räddningsin-
satsen varit och hur erfarenheter-
na kan tas till vara inom organi-
sationen. Även uppföljningsar-
bete av förbundets insatser och 
automatlarm, uppföljningsarbetet 
förbättringsåtgärder ska vidare 
återkopplas till de operativa styr-
korna har genomförts. 

Under året har följande utred-
ningar utförts av räddningstjäns-
ten: 

 Industribrand, Lillsjö Udde-
valla  

 Bostadsbrand, en person om-
kommen, Holmevattnet Munke-
dal 

 Vindsbrand, Järvstigen Ud-
devalla 

 Brand i fasad, Lysekils sjuk-
hus 

 Brand i Fiskebåt, Lysekil 

 Brand i flyktingboende,                         
Rosenkullen Munkedal 

 Villabrand, en person om-
kommen, Konungsberg Uddevalla 

 Eldstadsrelaterad brand,                       
Barkedal Lysekil 

STATISTIK 
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Ärendetyp 2015 

TILLSYN LSO/LBE 136 

TILLSTÅND LBE 52 

TILLSTÅND                

EGENSOTNING 
21 

YTTRANDE                      

SERVERINGSTILLSTÅND 
32 

YTTRANDE BYGGLOV 40 

YTTRANDE                      

PLANÄRENDE 
6 

YTTRANDE ÖVRIGT 25 

OLYCKSUNDERSÖKNING 6 

TOTALT 318 
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Förebyggande utbildningar 

Räddningstjänstens externa ut-
bildningsverksamhet leds och 
planeras av förebyggandeavdel-
ningen. Exempel på utbildningar 
som genomförts är Systematiskt 
brandskyddsarbete, Grundläg-
gande brandskyddsutbildning, 
HLR (hjärt-lungräddning), Sjuk-
vårdsutbildning samt Heta arbe-
ten för privata företag, kommu-
nala förvaltningar, ideella före-
ningar, skolelever m.fl. Förutom 
avdelningens egen personal utförs 
en stor del av den externa utbild-
ningen av personal från operativa 
avdelningen.  

 Räddningstjänsten har mött 
över 4500 personer vid olika ut-
bildnings- och informationstill-
fällen. Detta motsvarar mer än 5 
% av befolkningsunderlaget i de 
tre medlemskommunerna. 

 Utbildning och informations-
dag för 160 cancersjuka barn på 
Camp Bokenäs. 

 Vi har deltagit i Bo & Leva 
mässan i Uddevalla, Flytande båt-
mässan i Lysekil, Dingledagarna 
med personal som informerat om 
brand och utrymning. 

 Inför 1:a advent har styrkorna 
varit ute i de flesta tätorterna och 
informerat om bl.a. julrelaterade 
risker enligt konceptet ”aktiv mot 
brand”. Kalendrar har delats ut 
till alla förskoleelever i Munkde-
dal och Lysekil. I Uddevalla gjor-
des detta i samband med inform-
ation av brandstyrkorna i cent-
rum och på Torps köpcenter. 

 Utbildning industribrandkår 
Arctic Paper, vardera av de 5 
skiftlag 4 ggr/år (20 tillfällen). 

Sotning/Rengöring & Brandskydds-

kontroll 

Förbundet har till uppdrag att 
hantera alla frågor och är ytterst 
ansvarig att sotning och brand-
skyddskontroll av eldstäder blir 
utfört. 

 Uppföljningsmöten med sot-
ningsentreprenörerna har skett 
tertialvis i samband med ordina-
rie delårsuppföljning, deras ar-
bete löper på och följer planenligt 
pronosen för året. 

 Nya föreskrifter och allmänna 
råd om sotning och brandskydds-
kontroll började gälla från och 
med 1 januari 2015.  

STATISTIK 

 

EKONOMISKT UTFALL 

 

Förebyggande-

utbildning 
2015 

UTBILDNINGSTILL-

FÄLLEN 
237 

UTBILDADE OCH 

INFORMERADE PER-
4678 

Sotning & Brandskyddskontroll   Plan 2015  

(antal) 

Utfall 2015 

(antal) 

Måluppfyllnad 

% 

Uddevalla 6 134 4 968  81  

SOTNING   Lysekil 3 308 3 256 98 

Munkedal 3 814 3 656 96 

TOTALT   13 256 11 880 89,6 

BRANDSKYDDS-

KONTROLL  

Uddevalla 2 320 2 200   95 

Lysekil 1 197 1 364 114 

Munkedal 1 079 1 094 101 

TOTALT  4 596 4 658  101,3  

 

Förebyggandechef

((Belopp i tkr) 
UTFALL 2015 BUDGET 2015 

Budget-

avvikelse 

Intäkter  2 959 2 922 37 

Kostnader  -4 603 – 4 661 58 

Resultat -1 644  – 1 739 95 
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Operativ avdelning 

Avdelningen har bland annat ge-
nomfört följande aktiviteter un-
der året: 

 Behovsanalyser av material 
har genomförts, inköp av 12 
begagnade kompositflaskor 
via konkursauktion som möj-
liggjorde att gamla stålpaket 
med hög vikt har avyttras. 
Även inköpet av nya IVPA-
ställ som placerats i Hedekas 
har gjorts. 

 Ansvar för funktionskontrol-
ler av rökskyddsmateriel må-
nads och årsvis i hela förbun-
det har numera Uddevalla 
station ansvarar för. 

 En större rekryteringsdrive 

har genomförts vilket gav en 
positiv effekt på deltidssidan i 
förbundet. 

 Vi har under året haft ett an-
tal händelser där fördjupad 
olycksundersökning har skett. 
I undersökningarna har in-
tressanta rekommendationer 
presenterats. Operativ avdel-
ning har följt vissa av dessa 
rekommendationer, bland 
annat inköp av en IR-
scanning kamera till Udde-
valla så att alla tre huvudstat-
ionerna har samma möjlighet 
att tidigt i insatsen scanna 
byggnader från utsidan i syfte 
att sätta in rätt åtgärder från 
början. 

VIKTIGA HÄNDELSER  

 

Kompetensutbildning 

 Utbildningsinsatser gällande 
ifyllande av insatsrapporter 
efter genomförda insatser i 
det nya verksamhetsprogram, 
Daedalos, har genomförts.  

För att förbättra statistikin-
hämningen samt att förenkla 
för befälen då rapporten skall 
skrivas har vi byter nuva-
rande insatsrapport mot en 
händelsebaserad insatsrap-
port. 

STATISTIK 

 

STATISTIK 

 

Kompetens-

utbildning 

Uddevalla Lysekil Munkedal TOTALT 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

Plan 

(helår) 

Utfall 

(helår) 

RÄL A 1 1 1 1     2 2 

RIB 2 2 4 4     6 6 

TOTALT 3 3 5 5     8 8 

Övning 
U-A 

Heltid 

U-A 

Deltid 
Ljungskile Lysekil Skaftö Brastad Munkedal Hedekas 

TOTALT                     

(tillfälle per person) 

Trafikolyckor 3 2 1 1 1 3 2 3 16 

Rökdykning                    

AFS 2007:7 
6 4 4 4 4 4 4 4 34 

Vattenlivräddning & 

Sjöolycka 
5 2 1 3 3 2 1 2 31 

HLR/sjukvård 3 1 2 2 2 2 2 2 16 

Objektsorientering 6 1 1 2 1 2 2 1 16 

TOTALT                     

(tillfälle per person) 
23 10 9 12 11 13 11 12 101 
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Teknisk avdelning 

Materiel och fordon 

 Under årets första hälft avslu-
tades upphandlingen av ett 
nytt fordon och Bronto Skylift 
AB kommer leverera ny 
hävare vecka 14 år 2016.  

 En äldre person-/
besiktningsbil, ett kem-släp 
samt en debåbil har avyttrats 
under året. En kem- och rest-
värdesenhet har driftssats och 
fungerar som rökskyddsdepå, 
kem- och restvärdesfordon 

och ersätter tre släpkärror. På 
detta sätt slipper förbundet 
ifrån beskrivna släpfordon 
som kräver E-
körkortsbehörighet. En be-
gagnad besiktningsbil har 
köpts för att ersätta ett fordon 
som är i dåligt skick.  

 Räddningstjänstens diesel-
cistern på Uddevalla brand-
station har under våren revis-
ionsbesiktats med godkänt 
resultat. 

 

Larm 

2015 ligger antalet larm i förbun-
det på 1436 vilket kan jämföras 
med 1 237 händelser i de båda 
tidigare organisationerna Mitt 
Bohuslän och Uddevalla rädd-
ningstjänst tillsammans 2014.  

STATISTIK 

 

EKONOMISKT UTFALL 
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LARM/STATION 2015 2014 

Uddevalla 652 546 

Ljungskile 99 95 

Munkedal 272 292 

Lysekil 227 159 

Brastad 72 75 

Skaftö 64 32 

Hedekas 50 38 

TOTALT 1436 1237 

AUTOMATLARM/

STATION 
2015 2014 

Uddevalla 213 182 

Ljungskile 11 20 

Munkedal 128 88 

Lysekil 57 44 

Brastad 16 21 

Skaftö 12 12 

Hedekas 3 5 

TOTALT 440 372 

 

Operativ chef                   
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter  1 982 1 501 481 

Kostnader  -38 787 – 37 974 -813 

Resultat -36 805  – 36 473 -332 
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Brastad 

Uddevalla 

Hedekas 

Munkedal 

Skaftö 

Lysek8il 

Ljungskile 

Fastigheter 

Förbundet hyr sina brandstation-
er av respektive kommun vilket 
innebär att en del av fastighets-
skötseln och reperationerna av 
byggnaderna sköts av de kommu-
nala fastighetsavdelningarna. Den 
enda byggnad som förbundet äger 
är förrådshallen på Siviks öv-
ningsområde i Lysekil. På brand-
stationen i Uddevalla har en del 
kontor fräschats upp och några av 
logementsrummen har gjorts om 
till kontor för att kunna ta emot 
personal som kommit. 

 Under november månad har 
entrén på brandstationen i 
Uddevalla fått en ansiktslyft-
ning, ny färg och ny inred-
ning. 

 Ett kontor på bottenvåningen 
i Uddevalla som drabbats av 
fuktskada har sanerats från 
mögel och renoverats genom 
fastighets försorg. 

 En arbetsgrupp har tillsam-
mans med en köksplanerare 
under hösten jobbat för att ta 
fram ett förslag på ett nytt 
kök på brandstationen i Ud-
devalla. Köket ska vara an-

passat till det ökade antal 
dagtidspersonal. Förslaget är 
presenterat för fastighetsav-
delningen som ska stå för 
köksrenoveringen. 

Larm, IT och telefoni 

 Förbundet har under året bytt 
teleoperatör till TDC och 
detta har fungera bra. Alla 
fasta telefoner på brandstat-
ionen i Uddevalla är numera 
inkopplade i förbundets num-
merserie. 

 För att säkerställa att insats-
ledare- och räddningschef i 
beredskapsfunktionerna ska 
får larm, oavsett var i förbun-
det dessa befinner sig, sänds 
dessa larm från larmdatorn i 
Lysekil då denna mast är 
strategiskt bäst placerad i 
förbundet. 

 Under hösten har SOS getts 
möjlighet att skicka motbud 
på förlarm som inte ska resul-
tera i ett huvudlarm. 

 

 Sprinklerprov på New Wave 
har under hösten utökats från 
varannan vecka till varje 
vecka. 

EKONOMISKT UTFALL 

 

 

Teknisk chef            
(Belopp i tkr) 

UTFALL 2015 BUDGET 2015 
Budget-

avvikelse 

Intäkter 2 720 2 389 331 

Kostnader -15 632 – 16 664 1 032 

Resultat -12 912 -14 275 1 363 

232



Personalrörlighet 

MEDARBETARE 

 

  18 

Antal anställda 

Ålderstruktur 

Den 31 december 2015 fanns det 190 personer anställda inom förbun-
det. Av de anställda var 135 arvodesanställda i beredskap och 9 Pool. Av 
de anställda var det totalt 11 kvinnor. Av dessa kvinnor är 7 arvodesan-
ställda, 4 arbetar inom administration. 

Förbundets medelålder för brandmän i heltidsstyrka är 43,6 år, rädd-
ningstjänstpersonal i beredskap 42,4 år och dagtidspersonal 50,1 år. 
Pensionsavtal för brandmän i i heltidsstyrka ger möjligheten att gå i 
pension vid 58 års ålder och under de närmsta åren är flera pensionsav-
gångar att vänta. 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning samt en uppdelning mellan 
heltidsanställd personal respektive räddningstjänstpersonal i bered-
skap.  

Förbundet har under 2015 anställt 18 personer, varav 16 personer som 
räddningstjänstpersonal i beredskap och 2 personer på heltid. 

Ålder Antal Totalt % av total Antal heltid Antal deltid 

            - 29 
28 15 3 25 

30 - 39 
40 21 11 29 

40 - 49 
76 40 18 58 

50 - 59 
35 18 11 24 

      60 - 
11 6 1 10 

Totalt 190 100 44 146 
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Sjukfrånvaro 

Personalkostnad 

Räddningstjänsten är en  personalintensiv verksamhet och den största 
andelen av förbundet kostnaderna är därmed personalkostnader. 2015 
uppgick förbundets personalkostnader till 70,6 % av förbundets totala 
kostnader.  Förbundet har även haft 567 tkr i konsultkostnader för att 
täcka upp för långtidssjukskrivningar, föräldraledighet och vakans un-
der året. Skulden till de anställda avseende inarbetad ej uttagen se-
mesterersättning, inarbetad ej uttagen retroaktiv ersättning löner samt 
okompenserad övertid uppgick till 4 405 tkr vid 2015 års slut. 

Sjukfrånvarostatistiken visar på hög frisknärvaro i förbundet. I tabeller-
na nedan redovisas sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp, per kön samt 
hur stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjukskrivning.  

Personal (Belopp i tkr) 2015 

Heltid, inklusive semesterlön  27 331 

Räddningstjänstpersonal i beredskap  14 764 

Övertid, fyllnadstid        979  

OB, beredskap    2 510  

Arvode/Förtroendevalda       449  

Förändring semester- & löneskuld   1 608 

Pensionskostnader & avsättning inkl. skatt   4 579 

Totalt 52 220 

Långtidssjukskrivning 2015 

Kvinnor  0,00 % 

Män  76,08 % 

TOTALT 70,3 % 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2015 

29 år eller yngre  0,44 % 

30 -49 år  3,73 % 

50 år eller äldre  4,08 % 

TOTALT 3,64 % 

Sjukfrånvaro per kön 2015 

Kvinnor  2,50 % 

Män  3,78 % 

TOTALT 3,64 % 
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Årets resultat 

INTÄKTER 

Mål och riktlinjer behövs föra att främja en kostnadseffektiv och ända-

målsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medbor-

garna tydligt, visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms 

inom de finansiella målen dvs kopplingen mellan ekonomi och verk-

samhet. Förbundet har dock inte haft några finansiellt mål för 2015. 

De totala intäkterna uppgår till 81 955 tkr och de totala kostnaderna 

uppgår till 73 994 tkr. Avgifterna från medlemskommunerna är den 

största inkomskällan och för året uppgår dessa till 67 664 tkr inklusive 

pensionsåtaganden. 

Förbundet resultat för året är 7 962 tkr. Det positiva resultatet består 

till största delen av jämförelsestörande poster, intäkter som härrör sig 

till Uddevalla kommuns inköp i förbundets eget kapital, 5 277 tkr, en-

gångsreglering som gjorts med Uddevalla kommun under året, 157 tkr i 

ersättning från MSB från 2014, ersättning från Försäkringskassan med 

350 tkr samt ersättning för ledningscentral 115 tkr avseende 2014.  

Förbundet har under året haft långtidssjukskrivningar, föräldraledig-

heter och vakanser. Detta har tillsammans med  att lönerevisionen för 

Brandmännens riksförbund (BRF) blev klar först efter sommaren resul-

terat i lägre personalkostnader, 1 509 tkr. 

Under året har även förbundet haft 553 tkr i lägre driftkostnader. Här 

kan nämnas lägre el- och fjärrvärmeskostnader samt lägre rep- & un-

derhållskostnader på fordon. 

Finansnetto, skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, upp-

gick till 65,8 tkr. Förbundet har haft 69,7 tkr i kostnadsräntor och 3,9 

tkr i ränteintäkter. 

KOSTNADER 

 

FINANSNETTO 

 

83%

10%
7%

Medl.avg inkl
pensionsåtagande

Övriga intäkter

Jämförelsestörande

71%

26%

3%

Personalkostn

Övriga kostn,
drift
Avskrivningar
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Betalningsberedskap 

LÅNESKULD 

 

 

Soliditet 

Det bokförda värdet på förbundets transportmedel, maskiner och in-

ventarier  har ökat med  12 545 tkr till 24 716 tkr. De finansiella leasing-

avtalens  andel av det bokförda värde uppgår till 6 659 tkr. Årets inve-

steringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till  16 693,8 tkr 

och nya finansiella leasingavtal till 293,5 tkr. 

Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 884 tkr. Förbundet har under 

2015 utnyttjat checkräkningskrediten under april-augusti. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 5 841 tkr och avser lång-

fristig del av finansiella leasingavtal. 

Förbundets soliditeten vid 2015 års slut uppgick till 34,5 %.  Soliditetet  

visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och 

utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Utveckling beror dels på 

förändring av eget kapital och dels tillgångarnas värdeökning/

värdeminskning. En hög soliditet innebär låg finansiell risk medan en 

låg soliditet kan innebära hög risk för verksamheten.  
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Resultaträkning 

(Belopp i tkr) Not 
Budget             

2015-12-31 

Bokslut                     

2015-12-31 

Verksamhetens intäkter (not 1)       7 677      8 388,4 

Medlemsavgifter från kommunerna 

(drift) 
(not 1)    63 215    63 085,0 

Medlemsavgift från kommuner 

(pension) 
(not 1)      2 859      2 511,1 

Upplupen medlemsavgift avsättning 

pensioner 
(not 1)       2 068,2 

Jämförelsestörande poster, intäkter (not 2)        5 898,6 

Verksamhetens kostnader (not 3) – 70 873 – 69 260,8 

Avskrivningar (not 4)    - 2 680    - 2 595,0 

Nedskrivningar       

Avsättning pensioner      - 2 068,2 

Verksamhetens nettokostnader           198      8 027,3 

Finansiella intäkter  (not 5)           21             3,9 

Finansiella kostnader  (not 6)      – 219        – 69,7 

Resultat före extraordinära poster               0      7 961,5 

Extraordinära intäkter/kostnader       

Årets resultat/                                      

Förändring Eget Kapital 
              0      7 961,5 
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(Belopp i tkr) Not 
Bokslut             
2015-12-

  
    

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, bilar och transportmedel (not 7) 18 056,9 

Finansiella anläggningstillgångar   

Finansiella leasingavtal (not 8) 6 658,8 

Långfristig fordran, pensionsåtagande, medl. Kommuner (not 9)  2 068,2 

Summa Anläggningstillgångar   26 783,9 

      

Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar (not 10)  2 979,7 

Kassa och bank  (not 11)  1 883,8 

Summa Omsättningstillgångar   4 863,5 

SUMMA TILLGÅNGAR   31 647,4 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-     

Eget kapital vid årets början  -2 948,8 

Årets resultat   -7 961,5 

Summa Eget Kapital   -10 910,3 

      

Avsättning för pensioner (not 12)  -2 068,2 

Summa Avsättningar   -2 068,2 

      

Långfristiga skulder (not 13)  -5 840,8 

Kortfristiga skulder (not 14)  -12 828,1 

Summa Skulder   -18 668,9 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH   -31 647,4 
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Kassaflödesanalys 

(Belopp i tkr) Not 
Bokslut 

2015 

Den löpande verksamheten    

Årets resultat  7 961,5 

Justering för av- och nedskrivningar,                            

materiella anläggningstillgångar 
(not 4) 2 595,0 

Justering för av- och nedskrivningar, leasing (not 8) 835,9 

Justering för gjorda avsättningar (not 12)  2 068,2 

Justering för försäljning/utrangering  759,3 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
 14 219,9 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -1 642,2 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  8 749,7 

Kassaflöde från                                                            

den löpande verksamheten 
 21 327,4 

    

Investeringsverksamheten   

Investering i materiella anläggningstillgångar (not 7,8) -16 987,2 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  252,0 

Kassaflöde från                                                  

investeringsverksamheten 
 -16 735,32 

    

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån  0,0 

Amortering av skuld (not 13) -640,2 

Ökning långfristiga fordringar (not 9) -2 068,2 

Minskning av långfristiga fordringar  0,0 

Kassaflöde från                                                    

finansieringsverksamheten 
 -2 708,4 

   

Årets kassaflöde/förändring av likvida 

medel 
 1 883,8 

Likvida medel vid årets början (not 11) 0,0 

Likvida medel vid årets slut (not 11) 1 883,8 

    

Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 884 tkr. Förbundet har ut-
nyttjat checkräkningskrediten under april-augusti det gångna året. 

Den långfristiga låneskulden var vid årsskifter 5 841 tkr och avser lång-
fristig del av leasingskuld. 
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Notförteckning 

(Belopp i tkr) Plan 2015 Utfall 

Materiella anläggningstillgångar:   

    Inventarier, Byggnadsinventarier   1 623,3 

    Fordon och Transportmedel   15 070,5 

Finansiella anläggningstillgångar:   

    Leasingavtal, fordon  293,5 

Summa   16 987,2 

Förbundet har under 2015 köpt materiella anläggningstillgångar från 
Uddevalla Kommun för 13 094 tkr. Utöver detta har investering av 
släckbil till Lysekil, teknisk utrustning, liten båt, rökskyddstvättmaskin 
samt ett leasingfordon genomförts.  

Resultaträkning:  

(Belopp i tkr) 2015 

Not 1 Verksamhetens intäkter exkl. jmf. störande 
 

Medlemsavgift, drift 63 085,5 

Medlemsavgift, pensionsåtagande  2 511,1 

Upplupen medlemsavgift, pensionsåtagande (avsättning 2 068,2 

Försäljning produkter material, maskiner, inventarier, hy-
resintäkter inventarier o material 

187,0 

Myndighetsutövande 692,7 

Årsavgift, larm 1 179,4 

Brandlarm ovarsamhet, Sanering/Restvärde efter räddning, 1 702,8 

Vattenavgifter 79,9 

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 262,9 

Ersättning för utbildningar 1 221,4 

Övriga intäkter o ersättningar, bidrag 420,9 

Övriga försäljning av entreprenader 16,2 

Bidrag från Uddevalla kommun avseende uppstartskostna- 310,0 

Ersättning från MSB för utbildning 72,0 

Ersättning för säkerhetsamordning från Lysekils  och 730,5 

Bilvårdsersättning från Lysekils  och Munkedals kommuner  1 512 

Summa 76 052,5 
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 2015 

Not 2 Jämförelsestörande poster, intäkter  

Uddevalla kommuns inköp i förbundets eget kapital 5 277,0 

Ersättning från MSB, brand i Västmanland 2014 156,9 

Ersättning för ledningscentral 2014 114,7 

Ersättning från Försäkringskassan 350,2 

Summa 5 898,8 

  

Not 3 Verksamhetens kostnader exkl. jmf. stö-
 

Löner och personalomkostnader 52 219,6 

varav:  

– Löneskuldsförändring 1 608,0 

– Pensionskostnader, löpande och upplupna premier 2 511,1 

– Pensionsavsättning 2 042,2 

Fastighetskostnader 5 684,7 

Transportmedel 1 897,1 

Förbrukningskostnader, diverse 3 011,7 

Övriga kostnader 6 888,9 

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 627,0 

Summa 71 329,0 

  

Not 4 Avskrivningar  

Inventarier & Maskiner 625,7 

Byggnadsinventarier 52,9 

Byggnadsinventarier 1 916,4 

Summa 2 595,0 

  

Not 5 Finansiella intäkter  

Räntor likvida medel 3,9 

Summa 3,9 

  

Not 6 Finansiella kostnader  

Räntekostnader 26,8 

Pensionsavsättningar, Ränta 26,0 

Räntekostnader leverantörsskuld 7,2 

Bankkostnader 9,7 

Summa 69,7 

  

Förbundet har erhållit ersättning från medlemskommunerna 
för pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar i enlighet 
med finansiell överenskommelse mellan förbundet och med-
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Balansräkning:  

(Belopp i tkr)  

 2015 

Not 7 Inventarier, byggnadsinventarier, 
 

  

Inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 2 417,7 

Investeringar 1 284,3 

Försäljning/utrangering -823,3 

Omklassificeringar                                                  0,0 

Utgående anskaffningsvärde 2 878,7 
  

Ingående av- och nedskrivningar -1 296,3 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o ut-
301,9 

Årets av- och nedskrivningar -625,7 

Utgående Av- o nedskrivningsvärde -1 620,1 
  

Utgående bokfört värde 1 258,6 

  

Byggnadsinventarier  

Ingående anskaffningsvärde 0,0 

Investeringar 338,9 

Försäljning/utrangering -125,8 

Omklassificeringar 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 213,1 
  

Ingående av- och nedskrivningar 0,0 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o ut-
17,5 

Årets av- och nedskrivningar -53,0 

Utgående av- och nedskrivningar -35,5 
  

Utgående bokfört värde 177,6 

  

Bilar och transportmedel  

Ingående anskaffningsvärde 5 726,5 

Investeringar 15 070,5 

Försäljning/utrangering -455,0 

Omklassificeringar 0,0 

Utgående anskaffningsvärde 20 342,0 
  

Ingående av- och nedskrivningar -1 887,2 

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o ut-
82,3 

Årets av- och nedskrivningar -1 916,3 

Utgående av- och nedskrivningar -3 721,2 
  

Utgående bokfört värde 16 620,8 
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 2015  

Not 8 Finansiella leasingavtal   

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 674,8  

Investeringar leasing 293,5  

Försäljning/utrangering -26,8  

Omklassificeringar 0,0  

Utgående anskaffningsvärde 9 941,5  

   

Ingående av- och nedskrivningar leasing -2 464,7  

Återförda av- och nedskrivningar/försälj. o utran-
gering 17,9  

Årets av- och nedskrivningar -835,9  

Utgående av- och nedskrivningar -3 282,7  

   

Utgående bokfört värde 6 658,8  

Leasing                                                                                                                                                                           
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Till-
gångens värde är beräknat genom en summering av återstående leasingavgifter 
exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon och 
som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året.  Leasingskul-
den är beräknad av samtliga återsående leasingavgifter uppdelat på kortfristig re-
spektive långfristig de. 
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Not 9 Långfristig fordring, medlemskom-
muner   

Pensionsåtagande 2 068,2  

Utgående balans  2 068,2  

   

   

Not 10 Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar 721,4  

Övriga kortfristiga fordringar 2 258,2  

Utgående balans  2 979,6  

   

   

Not 11 Kassa och Bank   

Bank 1 883,8  

Utgående balans 1 883,8  

   

   

Not 12 Avsättning pensioner   

Avsättning pensioner 2 068,2  

Utgående balans 2 068,2  

   

Pensionsavsättning Pensionsavsättningen uppgår till 2068,2 tkr. Enligt finansi-
ell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pens-
ionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt tom 2014 som avsättning 
hos medlemskommunerna. Intjänade pensionsrätt f o m 2015 belastar RMB som en 
direkt pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna.  

   

Not 13 Långafristiga skulder   

Leasingskuld 5 840,8  

Utgående balans 5 840,8  

   

   

Not 14 Kortfristiga skulder   

Leasingskuld 818,0  

Leverantörsskulder 2 983,1  

Löneskuld 4 404,6  

Övriga kortfristiga skulder 4 622,4  

Utgående balans 12 828,1  

   

   

Eget kapital 2 948,8  

Årets resultat 7 961,5  

 10 910,3  
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Redovisningsprinciper 

Förbundets redovisning upprättas 
enligt kommunallagen och enligt 
kommunala redovisningslagen 
samt följer anvisningar och re-
kommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR. I 
vissa fall, där praxis inte är enhet-
lig, görs vissa avsteg från rekom-
mendationerna från normgivande 
organ.  Förbundet följer god redo-
visningssed, övergripande princi-
per såsom försiktighetsprincipen, 
matchningsprincipen samt princi-
pen om öppenhet. Detta ger sam-
mantaget en rättvisande bild av 
förbundets ekonomiska resultat 
och ställning på bokslutsdagen. 

God redovisningssed 

God redovisningssed ska med-
verka till att redovisningen är till-
förlitlig och kan utgöra ett objek-
tivt beslutsunderlag för aktörer 
inom och utom förbundet. God 
redovisningssed bygger på ett 
antal grundläggande principer.  

Inkomster och utgifter hänförs till 
rätt period och intäkter matchas 
mot de kostnader som uppstått. 
Värdering av tillgångar och skul-
der sker utifrån att resultatet i 
verksamheten ska vara rättvi-
sande.  Principen om öppenhet i 
redovisningen är viktig för för-
bundet som är en demokratiskt 
styrd organisation. 

Periodisering 

Intäkter och kostnader på väsent-
liga belopp periodiseras så att de 
hänförs till det redovisningsår de 
hör till. Personalkostnaderna pe-
riodiseras genom att arbetad men 
ej utbetald övertid och andra er-
sättningar avseende december 
skuldförs.  Detsamma gäller intjä-
nad ej uttagen semester. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarna är upp-
tagna i balansräkningen till an-
skaffningsvärdet minskat med 
avskrivningar.  

Avskrivningar beräknas på an-
skaffningsvärdet. Avskrivningsti-
den baseras på anläggningstill-
gångarnas beräknade nyttjande-
period och sker med rak nominell 
metod, dvs linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade 
anläggningstillgångar påbörjas då 
anläggningen tas i bruk. 

Pensioner 

En finansiell överenskommelse är 
gjord mellan förbundet och med-
lemskommunerna att reglering av 
pensioner sker separat från kost-
nader för den löpande verksam-
heten. Det innebär att den fak-
tiska pensionskostanden för re-
spektive år regleras fullt ut gente-
mot medlemskommunerna.  Av-
sättningar för pensionsskulden 
upptas i förbundets balansräk-
ning på skuldsidan och med en 
lika stor post på tillgångssidan 
avs. fordran på alla tre kommu-
nerna. För samtliga regleringar 
tillkommer särskild löneskatt (f.n. 
24,26 %). 
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Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk. 

Avsättningar: Avsättningar är ekonomiska förpliktelser, vilkas storlek eller 
betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Pensioner intjänade fr.o.m. 2015, 
inklusive löneskatt 24,26 %, redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Avskrivningar: Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar be-
räknad utifrån förväntad nyttjandetid. 

Balanskrav: Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnader-
na, dvs resultatet ska vara positivt. Detta är en miniminivå för att ha god eko-
nomisk hushållning. 

Balansräkning: Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar 
och eget kapital på bokslutsdagen. 

Eget kapital: Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsätt-
ningar och skulder. 

Extraordinära intäkter och kostnader: En post klassificeras som extraordinär 
om den saknar samband med förbundets ordinarie verksamhet, inte inträffar 
ofta eller regelbundet och uppgår till väsentliga belopp. 

Ord och Begreppsförklaring 

Måluppföljning 

Förbundet har valt att i årsbok-
slutet följa upp prestationsmålen 
från Handlingsprogrammet, en-
ligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, som är antaget av För-
bundsdirektionen 2015-06-15. 
Detta då ingen verksamhetsplan 
kunnat tas fram med anledning 
av det omfattande arbetet med 
organisationsformering, framta-
gande av styrdokument, nya ar-
betsrutiner och arbetsuppgiftsför-
delning, processande av sparbe-
ting samt anpassning till nya 
verksamhetssystem i samband 
med Uddevalla kommuns inträde 
i Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. 

Övrigt 

Förbundet har valt att i årsredo-
visningen inte redovisa  jämförel-
setal från 2014 då detta ger en 
missvisande bild på grund av 
räddningstjänsten Uddevallas 
inträde i förbundet 2015. 

Förbundet använder sig av ba-
lanskonton enligt Kommun-Bas 
2013. 
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Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys: Finansieringsanalysen/
Kassaflödesanalysen ska redovisa betalningsflödena uppdelat på sektorerna 
löpande verksamhet, investeringar och finansiering som mynnar ut i föränd-
ring av likvida medel. 

Kassalikviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel i förhållande till 
kortfristiga skulder. 

Kortfristiga skulder/fordringar: Skulder och fordringar som förfaller inom ett 
år. 

Leasing: Klassificering av ett leasingavtal grundar sig på transaktionens eko-
nomiska innebörd. Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ett köp av 
objektet i fråga, medan ett operationellt leasingavtal motsvarar hyra av ob-
jektet.  

Likvida medel: Medel i kassa, på bank– och plusgiro. 

Likviditet: Betalningsförmåga på kort sikt. 

Långfristiga skulder/fordringar: Skulder och fordringar som förfaller senare 
än ett år efter räkenskapsårets utgång. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resur-
serna tillkommer eller förbrukas. 

Resultaträkning: Resultaträkningen innehåller kostnader och intäkter och 
visar årets ekonomiska resultat och hur det uppkommit. Den visar även för-
ändringen av det egna kapitalet. 

Skuldsättningsgrad: Den del av tillgångarna som finansierats med främ-
mande kapital. 

Soliditet: Betalningsförmåga på lång sikt. Andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna, dvs graden av självfinansierade tillgångar. 
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TRYGGHET 

SÄKERHET 

OMTANKE 

 

Räddningstjänstförbundet  

Mitt Bohuslän 

Bastiongatan  14 

451 81 UDDEVALLA 
 

Telefon: 010 - 161 55 00 

E-post: raddningstjansten@mittbohuslan.se 
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 2016-03-29 Dnr: 2015-7

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 
 

Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2015 

(org nr 222 000 - 2030) 

Bakgrund 

Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av styrelsen 
2016-03-11. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och 

god redovisningssed. Revisorerna bedömer också att resultatet i årsredovisningen 
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2015. 

 
Viktiga händelser 

2015 gjordes en sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och 

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundet bytte också 

namn till Samordningsförbundet Väst. De två samordningsförbunden har haft ett 

nära samarbete sedan år 2010, både kring förbundschef och senare gemensam 
administration. Fr.o.m. 1 juni 2013 har en gemensam utredningsenhet lokaliserats 

till Uddevalla.  
 

Ekonomi 
Förbundet redovisar ett resultat på 0,8 mnkr. Sammanslagningen och årets resultat 

innebär att det egna kapitalet förstärks och uppgår nu till 3,2 mnkr. Revisorerna ser 

ingen grund för anmärkning efter sin granskning.  

 
Budget 2016-2018 

Revisorerna noterar att budget för perioden 2016-2018 visar på ett underskott med 

drygt 8,0 mnkr. Revisorerna uppmanar förbundsstyrelsen att i kommande års 

budget följa reglerna i kommunallagen samt riktlinjerna från nationella rådet och 
därmed sträva efter en budget i balans för kommande tre-årsperiod. 

 

Måluppfyllelse 

Styrelsen har antagit ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för verksamheten. 

Återredovisning sker i årsredovisningen. Revisorerna konstaterar i sin rapport att 
det är svårt att få en tydlig helhetsbild av måluppfyllelsen för 2015 och att analys 

och bedömning av måluppfyllelsen i årsredovisningen kan utvecklas.  

 

Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen har under året antagit internkontrollplan. Uppföljning av planen 

har redovisats till styrelsen som godkänt uppföljningen. Någon återredovisning av 

intern kontroll har inte skett i årsredovisningen. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Se ovan. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 
Väst 

 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 
 

       

     

 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Väst 
Diariet 

Ekonomienheten 

Kommunchef 

 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 

Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 

  

Håkan Sundberg  

Kommunchef  
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Samordningsförbundet Väst 
Org.nr 222000 – 2030 

Finansiell samordning av rehabilitering mellan  
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och  

Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Bilaga med statistik tillhörande  

Verksamhets- och årsredovisning  
2015  
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Sof Väst under 2015 finansierar fem olika insatser riktade till deltagare. 
Syftet är att deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de 
har makt över sin livssituation. Den enskilda personen ska förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete/uppnå egenförsörjning, få ökad hälsa och ”livskvalitet”. På så vis nås både individuella och 
samhälleliga vinster. Gemensam planering, så tidigt som möjligt, mellan berörda aktörer förväntas leda till 
effektivare rehabilitering för individen.  
De samverkande parterna får ett underlag, en bedömning, för eventuell fortsatt rehabilitering av individen 
och/eller att deltagaren får ”rätt plats i välfärden". 
Det ska skapas samsyn mellan myndigheterna. 
Antal deltagare under året har varit 345, varav 199 kvinnor och 146 män. 
 

Rehabvägledare: 5 heltidstjänster som finns i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust.  
Målgruppen är personer i arbetsförålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra 
samverkande myndigheter. De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp 
till arbetsprövning/träning eller praktik. 
Avtal är skrivna med AME/ALE i kommunerna om arbetsprövnings/träningsplatser. 
 

Frekvens/Flöde är, 125 nya deltagare/år, inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 6 månader och max 1 år. 
Målet är att minst 40 % av deltagarna ska ha arbete eller studier vid varje uppföljningstillfälle, gäller heltid 
eller deltid, med eller utan subvention till arbetsgivaren. 
30 % av deltagarna som har fått stöd av Rehabvägledare och har avslutats ska vid varje uppföljningstillfälle 
helt ha kommit till egen försörjning, dvs. fått lön, gäller vid alla former av anställning inkl. 
lönebidragsanställning, nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN.  
 

Resultat för rehabvägledarna under 2015  
Antal deltagare har under året varit 175 (97 kvinnor och 78 män) och av dem har 113 avslutats (68 kvinnor 
och 45 män). 83 personer var aktuella vid årets början (2015-01-01) och 93 personer (45 kvinnor och 48 män) 
har börjat under året. 62 personer (29 kvinnor och 33 män) var aktuella 2015-12-31. Detta är första gången 
som det anvisas flera män än kvinnor. 
Sju personer som påbörjade insatsen valde att vara anonyma och är därmed inte med i statistiken. 
 

Här följer statistik och annan uppföljning för de deltagare som har fått insats av rehabvägledare under 2015 
 

Kommunvis fördelning av de 93 deltagare (45 kvinnor och 48 män) som påbörjade och 113 (68 kvinnor och 
48 män) som avslutade sin insats i Finsamteamet under 2015.  

 

                       Påbörjade                                                            Avslutade    

 

 
 

I Uddevalla och Färgelanda har inte funnits några rehabvägledare, mera än att de deltagare som började 
insatsen 2014 har avslutats under året och i slutet av året bestämdes att deltagare som har gått Utredningen 
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och/eller Motivations- och vägledningskursen och som behöver fortsatt stöd under en kortare 
övergångsperiod kan få rehabvägledare.  
På Orust, gäller samma, deltagare som började insatsen 2014 har avslutats under året och ny en 
rehabvägledare började först på deltid i maj och heltid fr.o.m. 10 augusti. Den rehabvägledaren har även 
under hösten arbetat i MV-kursen, se nedan.  
I Lysekil var intagningsstopp i 5 månader pga. byte av rehabvägledare och därför färre påbörjade än vad som 
hade varit annars och förhållandevis många avslut.  
 

 

Avslutningsorsak för de 113 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2015. 
 

      68 kvinnor     45 män 

 
Det har alltid anvisats fler kvinnor än män, det är ungefär lika många kvinnor och män i antal som har arbete, 
studerar eller är arbetssökande vid avslut.  
Drygt hälften av kvinnorna dvs. 36 eller 53 %, som anvisas avslutas pga. sjukdom eller för fortsatt rehab, medan 
samma siffra för män är ca en tredje del eller 16 av 45 dvs. 36 %.  
Är det så att det hos våra myndigheter finns betydligt fler kvinnor än män som är i behov av offentlig försörjning 
pga. sjukdom? 
 

 

Sysselsättning för de personer som var i någon form av sysselsättning eller arbetssökande vid start och/eller 
avslut.  

  
44 av de 113 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 39 %.  
För kvinnorna är det 37 % och för männen är det 42 %.  
Att antalet som arbetar, studerar eller är arbetsökande är högre i dessa diagram än vad som redovisas ovan, 
beror på att personer som arbetar eller studerar på deltid, ofta även är arbetssökande och dessa finns därmed 
här i mer än en stapel, detta gäller först och främst kvinnor, som inte får heltidsarbete.  
Kvinnorna arbetade eller studerade i genomsnitt 69 % av heltid och männen 84 % av heltid. 
 

 

29 

19 

17 

2 

1 

0 10 20 30 40

Arbete,studier,arbetssök…

Sjukdom

Fortsatt rehab

Utan mätning

Övrigt

27 

12 

4 

2 

0 10 20 30

Arbete,studier,arbetssök
ande

Sjukdom

Fortsatt rehab

Utan mätning

1 

0 

12 

0 

23 

2 

12 

2 

0 5 10 15 20 25

Arbete

Studier

Arbetssökande

Uppgift saknas

Kvinnor 

Efter

Före

1 

1 

15 

0 

16 

3 

10 

2 

0 5 10 15 20

Arbete

Studier

Arbetssökande

Ej uppgift

Män 

Efter

Före

280



Samordningsförbundet Väst                                                                 
222000 – 2030   

4 
 

Försörjning vid start och avslut för de 113 som avslutade 2015.  
 

68 kvinnor    45 män 

 
Skillnaden i försörjning är störst vad gäller försörjningsstöd, det har 29 deltagare före insats och 16 efter avslut. 
45 % av dem som har haft försörjningsstöd är inte i behov av det efter avslut. Sjuk- och rehabpenning har 31 
kvinnor före insats och 19 efter avslut, medan för männen är 14 före och 12 efter avslut. Deltagare kan ha flera 
försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något annat. 
 

Totalt 23 av 113 avslutade deltagare vilket är drygt 20 % har ingen offentlig försörjning vid avslut.  
För kvinnorna är det 19 % och för männen 22 %. 
Så här ser försörjning vid start ut för dessa 23 deltagare. Deltagare kan ha haft flera försörjningar, med 
undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något annat. 

 
 

 

Åldersfördelning för de 113 deltagarna (68 kvinnor och 45 män) som avslutades 2015.  

 
Genomsnittsåldern var 39,7 år, för kvinnor 41,6 år och för män 36,7 år  
Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras, men verkligheten visar att gruppen 45+ är störst. 
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Utbildningsbakgrund för de 113 personer som avslutades 2015.  

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 113 personer som avslutades 2015. 

            
Det är 9 personer som har haft offentlig försörjning i mera än 9 år, men gruppen som anvisas och har haft 
försörjning i 5 år eller mera har minskat. Förmodligen eftersom insatsen är känd hos myndigheterna och de 
därmed anvisar i ett tidigare skede.  
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 93 som påbörjade sin insats 2015. 

 
 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 
AF är oftast huvudremittent för övrigt är myndigheterna ungefär lika delaktiga, förutom psykiatrin. 
Inom psykiatrin finns ofta personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och psykiatrin är inte ansvariga för 
personernas försörjning.   
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Månadvis fördelning av de 93 som påbörjade och 113 som avslutade insatsen 2015.  

 
 

 

Inskrivningstiden för de 113 personerna som och avslutade insatsen 2015. 

 
Inskrivningstiden är i genomsnitt 9 månader för kvinnor och 6,9 för män, totalt sett 8,2 månader.  
6 eller 29 % av de 21 deltagare som varit inskrivna i mer än 12 månader skrivs ut mot arbete.  

 

 

Kommunvis fördelning av de 18 personer (11 män, 6 kvinnor och en anonym) som 2015 hade arbetsprövning-
/träning på någon av kommunernas Arbetsmarknads/livsenheter. 

 
 
Avtal med AME på Orust skrevs from 1 oktober. 
Det finns inga avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMA/AME i Uddevalla och Färgelanda, eftersom det 
inte har funnits rehabvägledare i de kommunerna.   
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Deltagarna svara på frågor vid avslut av insats via Rehabvägledare.  
Detta för att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt.  
62 av 113 deltagare som avslutades under 2015 eller 55 %, svarade på dessa frågor. 

 

1. Fick Du den information Du behövde innan Du började i Finsam?  

 
 Om Nej: Vad saknade du? 
 • Bristfällig information 

 

2. Har Dina förväntningar avseende Finsam infriats? 

 
 Om Ja – på vilket sätt? Om Nej – på vilket vis inte? 
 • Personligt stöd och hjälp • Hade hoppats på anställning 
 • Bra personal • Insatsen passade inte mig 
 • Fått jobb/arbetstränar • Tog för lång tid att komma igång 
 • Lärorikt • Hade velat ha mer tid 

• Bra information • Hittade ingen plats för arbetsträning 
• Personlig utveckling 

 

3. Är Du nöjd med hur Du blivit bemött under Finsam tiden? 

 
 Om Nej – på vilket vis inte? 
 • Missnöjd med personalen 

 

4. Är Du tillfreds med Dina egna insatser under Finsam-perioden? 

 
Om Ja – beskriv gärna hur? Om Nej – på vilket vis inte? 
• Gjort mitt bästa • Haft mycket frånvaro 
• Växt som person • Inte klarat prestera så bra som jag önskar (ångest, smärta) 
• Fått jobb 
• Fått lära mig mycket om mig själv 

 

5. Är det något du skulle vilja minska/ta bort eller lägga till i insatsen med rehabvägledaren 

 Majoriteten svarar nej • Mer sjukgymnast 

 Mindre föreläsande • Längre rast 

 Ni har gjort förändringar som lett till att jag fick sluta • Mer hjälp att hitta arbetsprövningsplats 

 Möjlighet att genomföra utredningen på 25 % • Mer samtal under uppstarten 
  

De flesta svaren gäller den aktivitetsbaserade utredningen. 
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6. Vad har insatsen med rehabvägledaren lett till för din del? 

 Jobb • Bättre förståelse för reglerna 

 Hjälp med kontakter • Arbetsträning 

 Bättre självbild • Insikt 

 Nystart • Känner mig värdefull 

 Ökad livskvalité • Inget alls 
 

7. Övrigt Du vill framföra? 
• Väldigt många uttrycker att de är nöjda och tackar/berömmer personalen 
• Pressande mötesformer 
• Bättre bemötande än hos myndigheter 
 

Fallbeskrivningar Rehabvägledare 
 

Fallbeskrivning Rehabvägledare Agnes 
Uppdraget: Hur bör ett arbete vara utformat så att Agnes klarar det över tid utan att bli försämrad? 
Denna kvinna startade hos Rehabvägledare (rv) den 8 december 2014 och avslutades den 17 november 
2015. Kartläggning av Agnes situation med återkommande besök hos rv. 
Hon genomförde arbetsförmågeutredning under 4 veckor i Samordningsförbundets regi och det var ganska 
tufft för henne, hon kände av en stor trötthet, uppföljningsmöte hölls på Utredningen för vidare planering. 
Rv kontaktade en rektor på en förskola angående en arbetsprövning, det var ett positivt möte och 
arbetsträningen startade den 16 mars till en början 10h/v. 
Återkommande kontakt och uppföljningsmöten på arbetsplatsen, Agnes utökade arbetstiden successivt och 
kom till slut upp i en nivå på 25h/vecka i mitten av maj. 
Det visade sig efter en period att 20h/vecka fungerade bra för henne. När hon hade utökat till 25h/v kom 
problemen tillbaka och hon blev försämrad med bl.a. stor trötthet, koncentrationssvårigheter. Alla 
rehabiliteringsmöjligheter är nu uttömda. 
Under perioden hade rv förhandlat med arbetsgivaren om möjlighet till anställning med stöd av ett 
lönebidrag.  
Agnes påbörjade en anställning på 50 % och ansökte om sjukpenning på den andra delen, hon avslutades 
därefter i insatsen.  
 

Fallbeskrivning Rehabvägledare Alma 
Uppdraget: hjälp att hitta en lämplig sysselsättning som är anpassad efter Almas förutsättningar.  
Alma startade hos rv med ett inledande möte. Därefter deltog hon i 4-veckors arbetsförmågeutredning hos 
Samordningsförbundet. Vid avstämningsmöte framkom att Alma själv ville försöka ordna praktikplats.  
Alma får tag på en praktikplats i en affär men på grund av att det är sommar motsätter sig facket att hon 
börjar arbeta där. Överenskommelse görs om att Alma istället skall börja i september. Under tiden arbetar rv 
vidare med samtal, studiebesök och planering görs tillsammans med rv inför arbetsstart i september.  
Arbetsträning inleds men avbryts efter endast en dag på grund av Almas försämrade hälsoläge. Gemensamt 
möte hålls med Alma, rv och inremittenterna (FK och AF) där det bedöms att Alma inte är redo för 
arbetsträning på grund av medicinska skäl.  
Alma avslutas i insatsen efter 9 månader på grund av sjukdom.  
 

Fallbeskrivning Rehabvägledare Alfonso 
Uppdraget: att hitta arbetsuppgifter som Alfonso klarar trots sina funktionsnedsättningar.  
Alfonso startade hos rv med utredande möten för att klargöra vilka förutsättningar och intressen som fanns. 
En arbetsträningsplats hittades på SFI-resurs på folkhögskola där Alfonso också påbörjade en arbetsträning.  
Efter ett par månader gick Alfonso vidare till en arbetsträning inom kommunens SFI-undervisning.  
Alfonso hade ingen lärarutbildning men får efter ytterligare en tid en anställning, utan subvention, på 75 % 
och avslutas i insatsen efter att ha varit inskriven i 11 månader.   
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Utredningsenhet placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 
2 heltider utredare och 30 % sjukgymnast.  
Ena utredaren och sjukgymnasten medverkar även i MV-kursen, se nedan. 
Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 
Frekvens/Flöde är minst 90 deltagare/år, 9 utredningsgrupper/år med 10 – 12 deltagare/grupp, varje grupp 
pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, varje fm. 
Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom 
vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning-/träning-/praktik.  
 

Resultat för utredningsenheten 2015  
 

Kommunvis fördelning av de 88 (47 kvinnor och 41 män) som deltog i utredning under 2015.  

 
Att det är färre deltagare från Strömstad, Tanum, Färgelanda, Sotenäs och Orust beror förmodligen på 
avståndet, målgruppen har ofta svårt för att förflytta sig. Tidigare har gjorts försök med mobil-utredare, men 
det utnyttjades i mycket begränsad omfattning.  

 
 

Försörjning vid start för de 88 deltagare som deltagit i utredning 2015. Deltagare kan ha flera försörjningar med 
undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.  

 
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat, eftersom syftet är 
att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 

 

 

Åldersfördelning för de 88 deltagarna (47 kvinnor och 41 män) som deltagit i utredningen 2015. 
Genomsnittsåldern var 40,9 år, för kvinnor 41,2 år och för män 40,7 år. 

 
Även här är det som hos Rehabvägledarna att största åldersgruppen är 45+ eller 51 % 
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Utbildningsbakgrund för de 88 personer som deltagit i utredningen 2015. 

 
73 av 88 deltagare eller 83 %, har grundskola eller gymnasium som sin högsta genomförda utbildning 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 88 personer som deltagit i utredningen 2015.  

 
 

Huvudremittent och medremittent för de 88 som varit aktuella i utredningen 2015. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

 

Utvärdering vid avslut på utredningsenheten 
Deltagarna svara på frågor vid avslut när de har genomfört den aktivitetsbaserade utredningen.  
Detta för att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt.  
Deltagarna får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” och i diagrammet syns medelvärdet av 
svaren från grupperna under 2015 
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Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, sjukgymnastens insats, lokalen, något du saknat eller 
tyckt varit onödigt, etc.) 
Flertalet svarar att de är mycket nöjda både med upplägget att det är genomtänkt med kvalité. Utredarna och 
sjukgymnasten får mycket beröm och flera av deltagarna känner att de själva har utvecklas. 
Det inkommer också några fåtal önskemål om mer tid med enskilda moment under utredningen, mer 
diskussioner kring tankar och idéer och mera tid för enskilda samtal.  
En person tyckte att lokalen är tråkig. 
 

 

Motiverande- och vägledande kurs (MV – kurs), placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 
Personal: En gruppansvarig, 0,2 hälsocoach samt föreläsningar och information av annan personal, både från 
utredningen och från myndigheterna. Hälso-coachen avslutade sitt uppdrag 31 augusti och ny ersättare har 
inte varit aktuell. Uppdraget har delats på personal från psykiatrin och rehabvägledaren från Orust. 
Dessutom har hela tiden ene utredaren och sjukgymnasten medverkat. 
MV – kursen riktar sig till personer över 25 år som har viss erfarenhet av arbetslivet. 
Syftet med insatsen är att rusta deltagarna väl för att nå ökad egen försörjning.  
Kursen är arbetsförmågestärkande; såväl kunskapsmässigt som socialt och även hälsomässigt då lättare 
fysisk träning regelbundet ingår. 
Frekvens/Flöde är minst 70 deltagare/år, 6 grupper/år med 12 deltagare/grupp. Varje grupp pågår i 6 
veckor, dagligen på eftermiddagarna.  
 

Resultat för MV – kursen under 2015 (inkl. gruppen som började i december 2014) 
Pga. personalomsättning, samt tillfälligt lågt antal anvisade, blev en grupp under våren inställd och 
startdatum för en av höstens grupper fick flyttas fram 2 veckor. 
Därmed 5 grupper och 51 personer var inskrivna i MV – kursen, under 2015. 37 kvinnor och 14 män.  
 

 

Kommunvis fördelning av de 51 (37 kvinnor och 14 män) som har deltagit i Motiverande- och 
vägledningskursen 2015. Här ingår även första gruppen som började i december och avslutades i januari. 

 
MV-kursen började efter att Sof beslutade att upphöra med att finansiera rehabvägledare i Uddevalla och 
Färgelanda, därmed kommer de flesta deltagare från Uddevalla kommun. Personer i målgruppen har även 
svårt för att flytta sig från andra kommuner till Uddevalla. 
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Försörjning vid start för de 51 deltagare (37 kvinnor och 14 män) som deltagit i MV-kursen 2015. Deltagare kan 
ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra. 

 
 

Åldersfördelning för de 51 deltagarna (37 kvinnor och 14 män) som deltagit i MV-kursen 2015. 

 
Genomsnittsåldern var 42,1år, för kvinnor 42,5år och för män 41,0 år. 
Genomsnittsåldern stämmer bra, eftersom målgruppen är personer över 25 år med viss yrkeserfarenhet  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 51 personer (37 kvinnor och 14 män) som deltagit i MV-kursen 2015. 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 51 personer som deltagit i MV-kursen 2015. 
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Inremittent för de 51 (37 kvinnor och 14 män) som har deltagit i MV-kursen 2015. 
 

    37 Kvinnor          14 Män  

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

 

Utvärdering vid avslut på Motiverande- och vägledningskursen  

Deltagarna får själva formulera sitt mål med kursen och ange hur väl insatsen rustat dem för sitt mål.  

Deltagarna får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” Genomsnitt blev 7,6. 

De flesta anger att målet med kursen är att: få rutiner för att förbreda sig för återgång i arbete eller studier. 

Många kompletterar även med ett personligt mål som till exempel att få självinsikt eller självkänsla.   

Många framför att de skulle önska att kursen skulle vara ytterligare två veckor och önskar fortsatt stöttning efter 

kursen i att komma vidare och då först och främst med arbetsprövning-/träning-/praktik. 
 

Deltagarna svarar på frågor vid avslut.  

Detta för att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt. Deltagarna 

får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från 

deltagarna. 

 
5. Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, lokalen, något du saknat eller tyckt varit onödigt etc.): 
 

Flertalet deltagare visar uppskattning till personal och andra gruppdeltagare. 
Enstaka synpunkter både positiva och negativa kommer in om kursens olika moment såsom mindfulness, 
studiebesök, föreläsning om kost och hälsa samt promenader mm. 
Det har också kommit in både positiva och negativa synpunkter gällande kursens starttid på em. 
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Steg1 insats för unga vuxna 16-29 år med eller utan diagnos, men med diffus problematik och som står långt 
från arbetsmarknaden. Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att 
vara arbets- och/eller studieförberedande.  
Kursdelen pågår i ca 5 månader, 4 dagar/vecka med 10-15 personer/grupp. En gruppstart/kvartal. Föreläsningar, 
aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt. 
Inledningsvis gäller det endast boende i Uddevalla kommun. Men tanken är att erfarenheterna ska sprida sig till 
samtliga kommuner inom Sof Väst. 
Insatsen började formellt den 1 september och första gruppen började den 16 november.  
Totalt har 17 deltagare varit inskrivna, 4 kvinnor och 10 män, samt 3 anonyma.  I den första gruppen ingår 10 
deltagare, 4 kvinnor och 6 män. 
 

 Försörjning före insatsen: 

  
 

 

Utbildningsbakgrund: 

  
 

Huvudremittent och medremittent för de 14 (4 kvinnor och 10 män) som påbörjat Steg1 2015. 
 

 4 kvinnor    10 män 
 

 

  

 Fallbeskrivning ”Adam” 
Uppdraget: hitta en meningsfull sysselsättning till Adam och hjälpa honom att klara vuxenlivet på ett bra sätt 
på egen hand.  
Adam skrivs in i Steg1 i november. Han har då problem att fungera i grupp och att dra gränser till andra 
människor. Han vet inte vad han vill göra i framtiden men kan tänka sig att jobba som chaufför. Hans mål i 
närtid är att ta körkort.  
Efter två månader i insatsen är Adam betydligt mer socialt kompetent i gruppen, han börjar kunna sätta 
gränser till andra människor och har en större lyhördhet för andras behov och känslor.  
Adam har även börjat se andra möjligheter gällande sin framtida sysselsättning. Han vill fortfarande jobba 
med bilar men kan, utöver att bli chaufför, även tänka sig att jobba med elektronik i bilar eller något 
liknande. Han har även insett att studier kan vara en förutsättning för att nå sitt ”jobbmål”.  
Adam är kvar i insatsen och gör framsteg.  
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Kommunvis fördelning av 13 unga med Aktivitetsersättning (10 kvinnor och 3 män) som 2015 deltog i någon 
av Sof fyra övriga insatser, förutom Steg1. 
  

Unga med aktivitetsersättning förutom Steg1 
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 2016-03-30 Dnr: KS 2015-340 

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

IT – nämnden bokslut  
Bakgrund 
IT-nämnden ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv 
och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  

 Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
 Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster  
 Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov  
 Förvaltning av strategiska planer för IT  

  
En verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2015 är upprättad och antagen av 
nämnden. Verksamhetsberättelsen antogs 2016-02-11. 
 
Viktiga händelser 
Under första delen av 2015 färdigställdes Munkedals kommun till ny infrastruktur 
(domänen). Vid årsskiftet så kvarstår det endast ett fåtal mindre enheter och allt 
planeras bli klart v7 2016.  
Licensrevisionen som startade hösten 2014 slutfördes under perioden, vilket 
resulterade i ett resultat om att kommunerna var 2.5% fellicensierade.  
Upphandling av trygghetslarm med annan teknisk utrustning har genomförts med 
nio andra kommuner. Dessa larm har sedan igångsatts och levereras till slutkund. 
 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 0,06 mnkr. 
 
Intern kontroll 
En återrapport har godkänts av It-nämnden SML 2015-11-18 § 19. Det är svårt 
att få en helhetsbild över vilket utfall vad respektive granskningsområde resulterat 
i. Någon sammanfattande bild ges inte i verksamhetsberättelsen. Samtliga sex 
granskningspunkter flyttas över till 2016 års internkontrollplan. Kommunstyrelsen 
godkände återredovisning december 2015. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Se ovan.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner upprättad verksamhetsberättelse  

 

Beslutet expedieras till: 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Ekonomikontoret 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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Tjänsteskrivelse 
 

Datum:  2016-01-26 
Nämnd;  IT-nämnden 
Förvaltning/enhet: IT-enheten SML 
Handläggare:  Anders Siljeholm 
Telefon:  0523-61 37 00 
E-post:  anders.siljeholm@sml-it.se 
 
 
  
BOKSLUT 2015 IT-NÄMNDEN 
Dnr:       
 
 
Inledning/verksamhet 
 
IT-nämndens sammansättning består av 6 ordinarie ledamöter samt 6 ersättare, med 
vardera 2 + 2 från respektive SML kommun (Sotenäs, Munkedal, Lysekil) 
Nämndens uppdrag är att inom ramen för IT-nämndens reglemente samt 
samverkansavtalet leda de samverkande kommunernas gemensamma IT-enhet. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda förutsättningar och ramar för en effektiv 
och ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  

 Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för tillhandahållna tjänster  

 Efterlevnad av regler, riktlinjer och styrande verksamhetsbehov  

 Förvaltning av strategiska planer för IT  
  
Det vill säga att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 
 
Viktiga händelser 
 

Under första delen av 2015 färdigställdes Munkedals kommun till den nya 
infrastrukturen (domänen). Vi fortsatte ytterst prioriterat med resterande 
enheter inom Lysekils kommun. Vid årsskiftet så kvarstår det endast ett fåtal 
mindre enheter, och allt planeras bli klart v7 2016. När allt är klart så kommer 
upplevelsen hos våra användare vara mycket positiv. Detta märker vi redan 
på att de kommuner och verksamheter som redan kommit över i ny 
infrastruktur, där har supportbehovet i form av samtal och ärenden till 
supporten minskat. 
 
Licensrevisionen som startade hösten 2014 slutfördes under perioden, vilket 
resulterade i ett resultat om att kommunerna var 2.5% fellicensierade. Detta  
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resultat är i sammanhanget ett bra resultat, men medför ökade kostnader av 
framförallt engångskaraktär. 
 
Nytt avtal med Microsoft tecknades den 1 juli vilket kommer ge större 
flexibilitet då detta är helt användarbaserat. Detta innebär att vi inte längre 
licensierar datorer utan användare som då kan använda fler enheter på 
samma licens. Detta är som de flesta vet, trenden i samhället. Vi har inte 
längre bara en enhet, utan dator, platta, telefon och webben som 
arbetsredskap. 
 
Vi har även nytt avtal med Canon om skrivare/kopiatorer, detta har även 
inneburit att vi nu stödjer ”follow print” i alla kommuner. Follow print innebär att 
man skriver ut, men med kort eller tagg loggar in på den skrivaren som man 
vill ska skriva ut på. Detta medför minskade utskriftvolymer och betydligt 
säkrare utskrifter vilket ger ett värde i minskad energiförbrukning och 
miljöpåverkan. 
 
Upphandling av trygghetslarm med annan teknisk utrustning har genomförts 
med nio andra kommuner, där vi har varit ett stort teknikstöd för att underlätta 
för personalen inom omsorg och hjälp. Dessa larm har sedan igångsatts och 
levereras till slutkund. 
 
Nytt telefoniavtal tecknades med TDC, detta innebär minskade kostnader 
samt att vi inför så kallad ”flat rate” vilket innebär att du kan ringa, skicka sms 
mm så mycket du vill till fast månadskostnad. Flat rate innebär också att våra 
anställda kan använda jobb-mobilen för privatsamtal utan att riskera att 
förmånsbeskattas. Vilket är ett värde i att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
32 förbindelser har uppgraderats, detta har medfört förbättrad upplevelse för 
verksamheterna. Ny trådlös infrastruktur började införas, detta som ett led i 
det strul vi haft med just trådlös access. Under 2015 så bytes 214 
accesspunkter, och arbetet fortsätter under 2016. Handhållna enheter (Ipad) 
och bärbara datorer har fortsatt att öka i stor omfattning, allt ifrån en-en hos 
elever samt politiker. 
 
1100 bärbara datorer ersattes av ny modell, detta var ett garantiärende vilket 
inte medförde någon merkostnad. Dock så slapp verksamheterna på Campus 
Väst, Sotenässkolan och processtekniska gymnasiet köpa nya datorer till sina 
nya kullar med elever, vilket är en besparing för verksamheterna. 
200 bärbara datorer i Sotenäs kommuns utbildningsförvaltning ersattes med 
ny modell, detta på grund av att ett gammalt leasingavtal gick ut och dessa var 
då tvungna att återlämnas och ersättas. 
750 bärbara datorer, 161 stationära, 701Ipad och 68 skrivare/kopiatorer har 
bytts ut eller så har verksamheterna utökat. 
 
Den 1/6 övertog vi personal och ansvar för växelsystemen. Detta beslut har 
redan gett verksamheterna minskade kostnader i form av att vi kunnat kapa 
kostnader med hjälp av god avtalsuppfyllnad. 
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Projektet med säkra kort fortgår med en till referensgrupp (miljöenheten) som 
tillsammans med Personalenheten testar funktionaliteten. Projektet är försenat 
på grund av teknikstrul. Dock så är projektet som helhet en framgång inom 
ramen för säkerhet, flexibilitet och andra myndigheters krav på säker 
kommunikation. 

 
 

Sjukskrivningar 
 
Korttidssjukskrivning har varit på 2,8%, långtidssjukskrivningar är 
förnärvarande 8%. En tekniker har slutat och ersatts av en ny. Till detta så har 
vi haft 1,6 - 0,6 tjänster borta i föräldraledighet under perioden. Detta har 
föranlett ökade konsultkostnader. 

 

 
Ekonomi/ekonomisk analys 

 
Ökad volym ger ökade kostnader, vilket återspeglas i siffrorna. Dessutom så finns 
det kostnader av engångsart i form av licenser. Sotenäs har högre kostnader på 
grund av att de på halvårsbasis haft högre licenskostnader. På grund av den ökande 
volymen ökar personalkostnaden och kostnader relaterat till sjukfrånvaro och 
konsulter. En stabil och välfungerande IT-funktion är en möjliggörare och i de flesta 
fall också en förutsättning för verksamheternas dagliga drift samt dess 
vidareutveckling av nytta och värde för kommuninvånarna. Verksamheterna och 
ytterst de som verksamheterna servar blir därför starkt påverkade av den obalans 
som råder mellan ökad volym och minskade resurser i form av sparkrav på 
kommunbidragen som då äts upp av intäktsökningen.  
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Verksamhetsmål 
 
Målen finns i bilaga 1  
 
Nöjd kundindex 

Enkät om nöjdkund genomförs inte i december 2015 på beslut av ISG (IT-Styrgrupp) 
då denna inte ger valuta och rättvisande resultat, då vi är inne i en stor förändring. 
Enkäten genomförs i oktober 2016 istället. 

 

Servicemål 

IT-enhetens service har på de verksamheter som kommit över i den nya 
infrastrukturen (domän) varit i enlighet med vad som kan förväntas, i de 
verksamheter som ännu inte flyttats till ny infrastruktur (domän) finns fortfarande 
brister. Dessa brister är av övergående art, då övergången beräknas vara klar under 
kvartal 1 2016. 

 

Systemsäkerhet 

Test av systemsäkerhet genomfördes skarpt under översvämningen i Munkedal. Det 
framkom brister i rutiner som kommer att belysas under 2016 i en ny rutin för back 
upp och katastrofsäkring. Dessa rutiner tas fram av  IT-enheten under 2016. 

 

Ekonomi 

Resultat för 2015 blev + 61 tkr, och återbetalas till respektive kommun i enlighet med 
samverkansöverenskommelsen.  

 

Systemägare av IT -stöd 

Alla konton som skapas från PA- eller Elevsystem kontrolleras mot Navet (RSV). 

Alla säkra kort som skapas, tas ID-kontroll innan utlämnande till användare. 

Inga sökningar har gjorts med högsta behörigheten i Q-ID (koppling till Navet). 

 

Sjukstatistik 

Sjukfrånvaron är för korttid 2.8% och 8% för långtid. Vi arbetar systematiskt 
tillsammans med primärvården, företagshälsovården samt försäkringskassan i att få 
bra rehabilitering för de långtidssjukskrivna. Alla förväntas komma tillbaka i ordinarie 
arbete. 
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Nyckeltal/statistik 
 
Vi har tagit emot c:a 20041  telefonsamtal via 0523-61 35 80. Dessa fördelade sig på 
respektive tjänsteval: 
Lysekil  11305 
Munkedal  4644 
Sotenäs  2829 
1-1 support  1257 
 
Av dessa 20041 samtal besvarades 15089 vilket innebär ett tapp på 4952 och en 
svarsfrekvens på 75 % Räknar jag bort de som inte ringt under telefontid så är 
svarsfrekvensen 87 %, anledningen till detta är att verksamheterna inte ringt under 
telefontid (2347 samtal), inte orkat vänta på sin tur eller att vi har problem med 
tekniken. Detta skall då jämföras med 2014 då 15423 samtal inkom och av dessa  
besvarades 12065 vilket innebär ett tapp på 3358 och en svarsfrekvens på 78 % 
Räknar jag bort de som inte ringt under telefontid så är svarsfrekvensen 88 %, detta 
är en ökning av samtalsmängden med 25%. Vi kan klart se att övergången till ny 
infrastruktur (ny domän) gett resultat i statistiken. Sotenäs kommun var först med att 
vara i ny domän. 
 
Vi har haft 7062 registrerade ärenden. Räknar med ett mörkertal på c:a 30% då 
dessa är lösta direkt över telefon, fjärrhjälp eller besök utan att ha blivit registrerade 
som ärende. Detta att jämföras med 2014 då vi hade 5850 registrerade ärenden, 
detta är en ökning med 18%. 
 
Tagit emot c:a 1314 beställningar av IT utrustning, distribuerat och skickat dem till 
rätt ansvar i E-builder. Detta skall jämföras med 2014 då vi hade 1550 beställningar, 
detta är en minskning med 15%. Denna minskning beror på att vi efter domänbytet 
har modern utrusning i verksamheterna.  
Vi har även tagit emot 355 beställningar av telefoniutrustning har vi sedan 1 juni 
distribuerat och skickat dem till rätt ansvar i E-builder. 
 
Utökning av antalet arbetsplatser är 146 bärbara datorer, 36 stationära, 701 Ipads 
samt 4 skrivare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SML-IT     
 
 
IT-chef     
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 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

 

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
Bakgrund 
2013 bildades en gemensam Miljönämnd mellan Lysekil, Sotenäs och Munkedal med 
säte i Sotenäs. Miljönämnden har nu inkommit med en verksamhetsberättelse för 
verksamhetsår 2015. Verksamhetsberättelsen antogs 2016-02-24. 
 
Viktiga händelser 
Under året har verksamheten prioriterat den fasta tillsynen inom livsmedel-, 
miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena. Den avgiftsfinansierade tillsynen är utförd 
och är i balans. Däremot finns det fortfarande en ”kontrollskuld” från 2014 kvar, den 
planeras att genomföras under 2016-2018. 
 
Projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har utförts främst inom 
Munkedals kommun. Miljöstrategiska arbetet fortsätter i alla tre samverkande 
kommunerna. Ett första steg är antagande av miljöpolicy, införande av 
miljöledningssystem samt revidering av miljömål. Detta planeras ske våren 2016. 
 
Ekonomi 
Nämnden redovisar ett positivt resultat på 1,6 mnkr. Resultatet beror främst på 
högre externa intäkter, lägre personalkostnader samt övriga kostnader. Ökade 
intäkterna beror på att all prioriterad verksamhet har utförts. Låga 
personalkostnader är hänförligt till en stor personalomsättning. Lägre övriga 
kostnader beror främst på lägre kostnader för IT, lokaler samt för externa tjänster.  
 
Munkedals kostnader 2015 uppgick till 1,5 mnkr vilket ger ett överskott jämfört med 
budget på 0,6 mnkr. 
 
Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen är av uppsatta mål är till största del god. 
 
Intern kontroll 
Nämndens internkontrollplaner återredovisades på kommunstyrelsens möte i 
december 2015. 
 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Enligt ovan. 

2. Miljö 
Fortsatt utveckling i samband med miljöstrategiska arbetet. 
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Förslag till beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse 

 

   

     
 

Beslutet expedieras till: 
Sotenäs kommun 
Lysekils kommun 
Kommunchef 
Ekonomikontoret 

Ulrika Gellerstedt Mats Tillander 
Ekonomichef Samhällsbyggnadschef 
  
  
Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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MN § 7  Dnr MimB 2016/001 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 2015 
Verksamhetsberättelse inklusive bokslutsrapportering för 2015 års verksamhet redovisas, med 
resultat, verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc. Följande huvudpunkter kan urskiljas. 
Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr, främst beroende på 
minskade personalkostnader, ökade avgiftsintäkter samt lägre vissa andra kostnader. 
All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans. Undantag är tidigare kontrollskuld inom 
livsmedelstillsynen som planeras att göras 2016-18. 
Måluppfyllnad av årets olika mål är till största delen uppfylld. 
Verksamheten har under 2015 stabiliserats. Miljöenhetens utvecklingsarbete efter 
sammanslagningen fortgår. 
 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2016-01-30 
Verksamhetsberättelse 2015 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2016-02-10 § 3 
 

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 
• Godkänna verksamhetsberättelsen för 2015. 
• Överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, Munkedal och Lysekils 

kommuner. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
 
 
 
  

317



Miljöenheten 
Per Olsson 
0523-66 40 18, per.olsson@sotenas.se 
 
 
Verksamhetsberättelse med årsbokslut för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 2015 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsberättelse inklusive bokslutsrapportering för 2015 års verksamhet 
redovisas, med resultat, verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc. Följande 
huvudpunkter kan urskiljas. 

• Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr, 
främst beroende på minskade personalkostnader, ökade avgiftsintäkter samt 
lägre vissa andra kostnader. 

• All avgiftsfinansierad tillsyn är utförd och i balans. Undantag är tidigare 
kontrollskuld inom livsmedelstillsynen som planeras att göras 2016-18. 

• Måluppfyllnad av årets olika mål är till största delen uppfylld. 
• Verksamheten har under 2015 stabiliserats. Miljöenhetens utvecklingsarbete 

efter sammanslagningen fortgår. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att: 

• Godkänna verksamhetsberättelsen för 2015. 

• Överlämna verksamhetsberättelsen inklusive årsbokslut till Sotenäs, 
Munkedal och Lysekils kommuner. 

 

Bilaga/Bilagor 
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2015 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 

Skickas till 
• Kommunstyrelsen i Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommuner 
• Akten 

 
 
 
 

 

  
  

Bo Hallgren Per Olsson 
Förvaltningschef Miljö- och byggkontoret Miljöchef 
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Verksamhetsberättelse 
2015 för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
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Verksamhetsberättelse med årsbokslut för 
Miljöenheten i mellersta Bohuslän 2015 

1 Bakgrund 
En gemensam ”Miljönämnden i mellersta Bohuslän” med miljöenhet för Munkedals, 
Lysekils samt Sotenäs kommuner bildades 2013-01-01. Sotenäs kommun utsågs till 
värdkommun. Enligt Samverkansöverenskommelsen ska Miljönämnden Mellersta 
Bohuslän till respektive medlemskommun kvartalsvis rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är samt årligen avge verksamhets-
berättelse. I denna rapport ingår även bokslutsrapportering. 

2 Miljönämndens uppdrag 
Nämndens och därmed miljöenhetens uppdrag omfattar enligt reglementet i första hand 
myndighetsutövning för de samverkande kommunerna enligt Miljöbalken, 
Livsmedelslagen samt övriga berörda lagstiftningar, föreskrifter etc. Miljönämnden skall 
även stödja och samordna det miljöstrategiska och miljömålsarbetet på uppdrag av 
respektive kommun samt bistå samverkanskommunerna med yttranden, remisser m.m. 
inom nämndens ansvarsområde samt med underlag för den kommunala planeringen och 
delta i krisberedskapshantering.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän ska vara en serviceinriktad myndighet, där syftet med 
nämndens tillsyn och kontroll är att värna om miljön och medborgarnas hälsa. Valet av 
aktiviteter och prioriteringar grundar sig huvudsakligen på ett riskbaserat synsätt som 
kopplas till en behovsutredning. Utgångspunkten är de 15 aktuella nationella miljömålen, 
tre av Folkhälsoinstitutets folkhälsomål samt de mål som styr livsmedelskontrollen. 

3 Verksamhetens omfattning 
Tillsyn är operativ myndighetsutövning, men kan även vara förebyggande och omfatta 
rådgivning och information som skapar förutsättningar för att gällande lagstiftningars 
syften uppnås. Tillsyn är ett lagstadgat krav som kommunen är skyldig att utföra i en 
viss omfattning. Den utgörs av dels löpande utifrån inkommande ärenden (såsom 
tillstånd- och anmälningsärenden, klagomål, remisser m.m.), dels av fast planerad 
tillsyn och kontroll av permanenta verksamheter samt dels projekttillsyn (bl.a. radon-, 
enskilda avlopps-, strandskydds- och bullertillsyn) och förebyggande arbete. 
Sammanlagt beräknades behovet inför 2015 till ca 16,5 handläggartjänster, medan 14,5 
tjänster avsattes i budget. 

• Fast planerad tillsyn: Totalt antal tillsynsobjekt inom de tre kommunerna omfattar 
bl.a. cirka 450 livsmedelsobjekt, 120 tobak- och läkemedelsförsäljare, knappt 100 
större och ca 150 mindre miljöfarliga verksamheter (inkl. jordbruk), ca 90 
köldmediaanläggningar samt drygt 100 hälsoskyddsverksamheter. Tillsyn 
omfattar även flerbostadshus. Alla dessa verksamheter har olika tillsynsbehov 
utifrån bransch och storlek och det totala tillsynsbehovet har uppgått till ca 5 
handläggartjänster som också har avsatts under 2015. Detta motsvarar knappt 30 
% av MimB:s verksamhet. 

• Löpande ärenden: Dessa utgörs huvuddelen av olika livsmedels, miljö- och 
hälsoskyddsärenden, extra offentlig livsmedelskontroll samt naturvårdsärenden 
och remisser. Inom den löpande myndighetsutövningen inräknas även bl.a. 
information och rådgivning samt ålagda uppdrag som t.ex. miljöövervakning, 
vilket inte renderar ärenden. Tillsynen är till övervägande del händelsestyrd. 
Totalt bedöms personalbehovet ha uppgått till ca 9 tjänster, medan ca 7,5 
tjänster avsattes 2015. Den avgiftsfinansierade tillsynen omfattar knappt 20%, 
och övrig tillsyn ca 25%. Övrigt myndighetsrelaterat arbete utgör knappt 15%. 
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• Miljöstrategiskt arbete: En viktig del i miljönämndens uppdrag är att stödja de tre 
samverkande kommunernas miljömåls- och miljöstrategiska arbete. Behovet 
beror av uppdragets omfattning och uppskattas till 1,5 tjänst. Utifrån tillgänglig 
resurs avsattes 1 tjänst under 2015. Behovet motsvarar knappt 10% av 
verksamheten. 

• Övrigt arbete: Vid resursåtgång för myndighetsutövning enligt ovan har för övriga 
projekt, uppdrag, deltagande i arbetsgrupper, samt intern arbete behovet 
uppskattas till ca 1 tjänst, varav har under året avsatts 0,5 tjänst. Detta 
motsvarar ca 5%. 

 

4 Årets verksamhet 

4.1 Allmän beskrivning av utvecklingen under perioden 

• Den fasta tillsynen inom livsmedels-, miljöskydds- samt hälsoskyddsområdena har 
prioriterats och utförts enligt verksamhetsplanen, likaså har ärendebalansen för 
den löpande tillsynen hållits. 

• En ”kontrollskuld” från 2014 har inte kunnat arbetas in under året. Det planeras 
att utföras 2016-18. 

• Under året har miljöenheten haft 2 personal färre än beräknat behov. Prioritering 
av fast tillsyn och löpande tillsynsärenden har då skett på bekostnad av övrigt 
anslagsfinansierat arbete, såsom deltagande i interna projekt och arbetsgrupper, 
förebyggande tillsyn och tillsyn som helt eller delvis inte är debiterbar (sanering 
av förorenade områden, strandskyddstillsyn, m.fl.), miljöövervakning, enkät-
/remissvar och rådgivning samt vissa interna utvecklingsinsatser (t.ex. vår 
hemsida, rutiner, kompetensutveckling). 

• Det stora projektet med sanering av enskilda avloppsanläggningar har under 2015 
utförts främst inom Munkedals kommun, med en total arbetsinsats motsvarande 2 
tjänster.  

• Det miljöstrategiska arbetet för de tre kommunerna fortsätter med en samordnare 
och en miljöstrateg på deltid. Inom miljönämndens samordningsuppdrag planeras 
antagande av miljöpolicy, införande av miljöledningssystem samt revidering av 
detaljerade miljömålen, med kommunernas beslut våren 2016. 

• Inga stora oförutsedda händelser har skett under året. 
• I övrigt har verksamheten under 2015 stabiliserats. Ett internt strukturerat 

utvecklingsarbete pågår med tillsynsmetodik, tillsynsplanering och -uppföljning, 
rutiner för handläggning och administration, m.m. Personalen är motiverad och 
ansvarskännande. Samtliga handläggare och administrativ personal har utfört ett 
otroligt bra arbete! 

4.2 Kvalitetsarbete 

• Miljöenheten bedriver sedan våren 2015 ett fortlöpande strukturerat 
utvecklingsarbete, med personalmöten 1 g/månad. Under 2015 har 6 möten 
genomförts. Arbetet utgår från verksamhetsmålens perspektiv. 
Processkartläggning har genomförts av de flesta större 
ärendehanteringsprocesser. Utifrån dessa identifieras arbetssätt och förbättrings-
behov. Rutiner upprättas och tillsynsmetodik m.m. tas upp i månatliga arbets-
gruppmöten. 

• Verksamhetssystemet Vision fungerar nu tillfredsställande. Faktureringsmodul 
fungerar så att all fakturering sker via systemet. 

• Deltagande med ca 1/4 av personalen har skett i kurser i tillsynsmetodik och 
bemötande. Deltagande med ca 1/3 av personalen i 2-dagars konferens 
”Mötesplats Goda exempel”, anordnad av Miljösamverkan. 
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• Tillsynsplaneringen har utvecklats med styrning i Vision, med års-, månads- och 
veckoplanering / -uppföljning. 

• Möten med näringslivs- samt byggenheterna i de tre samverkanskommunerna har 
skett för utveckling av samverkan. Gemensamma rutiner upprättas. 

• Alla nyanställda erhåller stöd från befintlig personal med ”mentorskap”.  
 

4.3 Nyckeltal 
 2015 
Antal genomförda inspektioner (andel av planerat) inom: 
- Livsmedel 
- Miljöskydd 
- Hälsoskydd 

 
450 (100%) 

94 (100%) 
90  (97%) 

Antal diarieförda ärenden:  
Antal värmepumpsanmälningar 291 st 
Antal registreringar av livsmedelsverksamhet 81 st 
Antal enskilda avlopp ärenden 352 st 
Antal strandskyddsdispenser ärenden 38 st 
Antal diarieförda ärenden totalt 1 843 st 
Andel avslutade ärenden i förhållande till inkomna: anm)  
- Enskilda avlopp 68  % 
- Värmepumpsanmälningar 97  % 
-  Miljöskyddsärende 82  % 
- Strandskyddsdispenser 82  % 

Andel produktionstid av arbetad tid 60  % 
Täckningsgrad ekonomisk 58 % 
 
 

5 Personal 

5.1 Personalsituation 
 
Bemanningen har uppgått till 14 st fast anställd handläggande personal. 4,5 st 
handläggare slutade under första halvåret 2015. Dessa har under året ersatts med 6 
nyrekryteringar till bedömt behov. Som vid all personalomsättning sker 
produktionsbortfall samt det krävs introduktion, vilket kostar resurser. 

5.2 Fördelning av nedlagd tid 

Nedanstående fördelning baseras på tidredovisning av 14 handläggartjänster under 
2015. 
   

Avgiftsfinansierad 
tillsyn 

(tjänster) 

Ej 
avgiftsfinansierad 

myndighetsutövning 
(tjänster) 

Övrigt 
(tjänster) 

9 3,5 1,5 

5.3 Sjukfrånvaro 

Miljöenhetens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid uppgår till 6,9 %. Av sjukfrånvaron 
utgörs 25% av 1 st långtidssjukskrivning över 60 dagar. 
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6 Årets mål 

6.1 Sotenäs kommuns nämndspecifika verksamhetsmål: 

Miljöhänsyn och resurshushållning skall prägla all planering och handläggning i nämndens 
verksamhet. 

Kommentar: Miljöhänsyn och resurshushållning” och att arbeta för miljöförbättring utgör 
ju miljönämndens primära uppdrag, både som myndighet och i uppdraget att samordna 
medlemskommunernas miljömålsarbete. 

 

6.2 Sotenäs kommuns jämställdhetsmål: 

• Sotenäs kommun ska eftersträva att ha sådana arbetsförhållanden som ska lämpa 
sig för alla arbetstagare. 

• På respektive arbetsplats ska alla bemötas på likvärdigt sätt. Ingen ska bemötas 
utifrån värderingar som bygger på generaliseringar om kön, etnicitet, religion, 
funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder. 

• Samtliga anställda ska ha grundläggande kunskaper om jämställdhet och 
mångfald. 

• Samtliga medarbetare ska uppleva att Sotenäs kommun skapar förutsättningar 
för att förena arbete med föräldraskap. Föräldralediga ska ges möjlighet att bli 
informerade om vad som händer i verksamheten och på arbetsplatsen 

• Ingen medarbetare ska utsättas för trakasserier i arbetet på grund av kön, 
etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
eller ålder. Ökad kunskap och förståelse hos medarbetarna för vad som är 
trakasserier. 

• Arbetsgivaren skall genomföra åtgärder som leder till ökad mångfald. 
• Löneskillnader beroende på kön ska inte förekomma inom lika eller likvärdiga 

arbeten. 

Kommentar: Jämställdhetsarbetet sker fortlöpande, se ”Måluppfyllnad” nedan. 

6.3 Lokala detaljerade miljömål för miljönämnden: 

• Motverka otillåten eldning genom aktiva insatser genom exempelvis kartläggning 
av inkommet material till avfallsstationer. 

• Samtliga verksamheter som använder och/eller säljer kemikalier ska ha tillsynats 
senast 2020-01-01. 

• Upprätta en gemensam, gränsöverskridande Blå översiktsplan för de fyra 
kustkommunerna i norra Bohuslän (Sotenäs, Lysekil, Strömstad och Tanum). 

• Senast 2020 ska samtliga enskilda avloppsanläggningar vara tillsynade. 
• Tillsyn över marina verksamheter såsom marinor, hamnar etc. ska prioriteras. 
• Alla strandskyddade områden längs kuststräckan samt större sjöar där kommunen 

är tillsynsmyndighet ska kontrolleras senast 2020-01-01. 
• Peka ut orörda områden värda att skydda från exploatering. 
• Genomföra åtgärder för att styra, informera och motivera byggherrar och 

exploatörer att bygga energisnålt. 
Kommentar: Av de antagna lokala miljömålen i de tre samverkande kommunerna har 
miljönämnden ansvar för, alternativt ska medverka till de som beskrivs ovan.  I 
verksamhetsplanen för 2015 står följande: ”Det kan konstateras att med nuvarande 
resurser finns inte möjlighet att prioritera samtliga mål ovan, där för närvarande punkt 1 
och 6 bortprioriteras och punkt 4 har en lägre takt.” Flera av de miljömål som åligger 
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nämndens verksamhet pågår, bland annat deltagande i upprättande av gemensam Blå 
ÖP samt sanering av enskilda avlopp. Mål som hittills inte har prioriterats av nämnden är 
kemikalie- och strandskyddstillsyn samt att motverka otillåten eldning. En revidering av 
de detaljerade miljömålen för de samtliga tre samverkanskommunerna inför 2017 pågår. 
 

6.4 Miljönämndens antagna produktionsmål: 

• Vi ska bidra till att våra samverkande kommuners strategiska utveckling ska 
vara långsiktigt hållbar genom att stödja de lokala miljömålsarbetena. 

• Vi ska bedriva verksamheten utifrån de nationella och lokala miljömålen, genom 
hantering av tillstånd, tillsyn, råd och information mot de verksamheter, 
allmänhet, och övriga i enlighet med berörda lagstiftningar. Vi ska arbeta för 
bevarande och utvecklande av naturmiljön. 

• Vi ska arbeta för en god och hälsosam livsmiljö för våra invånare. 

• Vi ska verka för trygga livsmedel samt att kontrollverksamheten är riskbaserad, 
rättssäker och ändamålsenlig 

Kommentar: Dessa mål utgör grunden för miljönämndens myndighetsutövning. Den 
största delen av tillsynen av såväl tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som 
löpande inkommande ärenden ska enligt lagstiftningen utföras. Uppdraget att stödja 
miljömålsarbetet ingår i reglementet för MimB.  

6.5 Miljönämndens antagna verksamhetsmål: 

Kund 
• Våra fattade beslut ska vara korrekta och rättssäkra. 
• Vi ska god tillgänglighet samt ge beslut och rätt hjälp i rätt tid 
• Vår information och vårt bemötande ska vara enkelt, korrekt och positivt. 

Process 
• Vi ska ha ett effektivt resursutnyttjande. 
• Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och utveckla samgåendet. 

Medarbetare 
• Vi ska ha öppenhet, delaktighet och helhetssyn. 
• Vi ska ha en positiv och utvecklande arbetsmiljö och kunna behålla kunnig och 

kompetent personal. 
• Ledarskapet ska vara tydligt och kompetent, med medarbetarperspektiv. 

Ekonomi 
• Vi ska ha en ekonomi i balans. 

Kommentar: Miljöenhetens interna arbete med verksamhetsutveckling utgår från 
perspektiven och målen ovan. Arbetet prioriteras särskilt utifrån att få den nya 
sammanslagna organisationen att fungera optimalt. 
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7 Måluppfyllnad 
 

Mål Aktivitet Måluppfyllelse 
Sotenäs kommuns 
nämndspecifika verksamhetsmål. 

- Miljönämndens primära uppdrag. 
- Inom nämndens eget arbete, där det i stort sett endast är våra 

persontransporter som är miljöpåverkande optimeras inspektioner 
och bilresor så mycket det går inom våra tre kommuner. 

Uppfylld, pågående. 
Uppfylld, pågående. 
 

Jämställdhetsmål: 
- Lämpliga arbetsförhållanden för 

alla anställda. 
- Bemötande och grundläggande 

kunskaper. 
- Förena arbete med 

föräldraledighet. 
 

- Trakasserier. 
 

- Rekrytering 
 

- Lönesättning. 

 
- Kartläggning av arbetsförhållanden sker i samband med 

nyanställning och i medarbetarsamtal för alla arbetstagare. 
- På APT (förvaltning) kan frågor om psykosocial arbetsmiljö tas upp. 

Dock ingen fast punkt på dagordning. 
- Inför och under föräldraledighet sker dialog med miljöchef om 

ledighetens omfattning och längd samt vilken information den 
föräldraledige önskar under tiden. 

- Dialog bör på APT (förvaltning) om jämställdhet och mångfald och 
trakasserier. 

- Vid rekrytering används kommunens mall, där information om en 
ökad mångfald finns. 

- Lönekartläggning sker årligen i samband med lönerevision. 

 
Uppfylld. 
 
Delvis uppfylld. 
 
Uppfylld. 
 
 
Ej uppfylld. 
 
Uppfylld. 
 
Uppfylld. 

Detaljerade miljömål: 
- Motverka otillåten eldning. 

 
- Kemikalietillsyn. 
- Blå ÖP. 
- Avloppsanering. 
- Tillsyn marina verksamheter. 
- Strandskyddstillsyn. 

 
- Orörda områden. 
- Energisnålt byggande. 

 
- Aktiv förebyggande arbete har inte prioriterats, endast 

klagomålstillsyn. 
- Planerad att genomföras 2019. 
- Aktivt deltagande i projektet, bl.a. MKB-arbete. 
- Långsiktigt projekt, pågående, utökade resurser tillsatt. 
- Påbörjat, planerat genomförande i tillsynsplan 2016. 
- Aktiv förebyggande arbete har inte prioriterats, endast 

klagomålstillsyn. 
- Ingår inte i MimB:s ansvarsområde. Deltar i ÖP-arbete. 
- Utförs vid planerade tillsynen. Ingår som ”belöning” i miljötaxan. 

 
Delvis uppfylld. 
 
Ej uppfylld ännu. 
Uppfylld, pågående. 
Uppfylld, pågående. 
Delvis uppfylld, pågående 
Delvis uppfylld. 
 
Delvis uppfylld. 
Uppfylld, pågående. 
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MimB:s produktionsmål: 
- Stödja de lokala 

miljömålsarbetena. 
- Myndighetsutövning enligt 

miljömål, god naturmiljö. 
 

 
 
 
 
 
 
 

- God och hälsosam livsmiljö. 
 
 
 
 

- Trygga livsmedel, god 
kontrollverksamhet. 

 
- Fortlöpande stöd har genomförts, Framtaget miljöpolicy, 

miljöledningssystem samt nya reviderade miljömål. 
- All tillsyn som krävs för nämndens primärtillsyn och finansiering har 

prioriterats och genomförts. Miljö- och naturskyddstillsynen har 
utförts enligt tillsynsplan 2015. Såväl den planerade tillsynen som 
handläggning av löpande ärenden ligger i balans.  Tillsyn av mindre 
verksamheter samt förebyggande arbete har utifrån befintliga 
resurser inte prioriteras. En utökning av den planerade tillsynen av 
marina verksamheter påbörjades dock i slutet av 2015. Övrigt 
förebyggande naturvårds- och vattenanknutet arbete ingår inte i 
miljönämndens uppdrag. Kalkningsadministration har utförts som 
uppdrag. 

- Hälsoskyddstillsynen har utförts enligt tillsynsplan 2015. Såväl den 
planerade tillsynen som handläggning av löpande ärenden ligger i 
balans. Förebyggande tillsyn har inte utförts. Badvattenprovtagning 
har utförts som uppdrag. En utökning av den planerade tillsynen av 
asylboende påbörjades i slutet av 2015. 

- Livsmedelskontrollen har utförts enligt tillsynsplan. Kontrollskuld 
från 2014 (ca 1000 timmar) planeras arbetas in under 2016-18. 

 
Uppfylld, pågående. 
 
Uppfylld, pågående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppfylld, pågående. 
 
 
 
 
Uppfylld delvis, 
pågående. 

MimB:s verksamhetsmål: 
- Kundperspektivet 
- Processperspektivet 
- Medarbetarperspektivet 
- Ekonomiperspektivet 

 
Arbetet med utveckling av verksamheten pågår fortlöpande. Samtliga 
praktiska förutsättningar är avklarade, såsom, verksamhetssystemet 
Vision med fakturering, placeringsort och lokaler, bilar, utrustning, 
telefoni, etc. Former för verksamhetsplanering, nyckeltal, 
prioriteringsordning, beslutsmallar, rutiner, processkartläggningar, 
tillsynsmetodik, m.m. är till största delen fastslaget och fungerar. 
Personalomsättningen har minskat och personalstyrkan motsvarar i 
stort behovet. MimB:s taxor är likställda och ekonomin i övrigt är i 
balans (med ett överskott 2015). Vissa åtgärder kvarstår dock, som 
planeras att utvecklas fortlöpande i ett strukturerat utvecklingsarbete. 

 
Uppfylld, pågående. 

327



8 Ekonomi 

8.1 Utfall enligt bokslut 2015 

 
belopp i tkr AVVIKELSE

JMF BUDGET
INTÄKTER Lysekil Munkedal Sotenäs SML Summa Lysekil Munkedal Sotenäs Summa

Försäljning tjänster/avgifter 5 279 5 279 2 037 1 227 1 905 5 169 110
Kommunbidrag 2 272 2 037 1 414 5 723 2 272 2 037 1 414 5 723 0
Externa intäkter 110 110 0 110
SUMMA INTÄKTER TOTALT: 2 272 2 037 1 414 5 388 11 111 4 309 3 264 3 318 10 891 220

KOSTNADER
Personal -8 552 -9 332 780
Övriga kostnader -954 -1 559 605
Kapitaltjänstkostnader 0
SUMMA KOSTNADER TOTALT: -9 507 -10 891 1 385
NETTO 1 604 0 1 604

belopp i tkr AVVIKELSE
JMF FÖREG ÅR

INTÄKTER Lysekil Munkedal Sotenäs SML Summa Lysekil Munkedal Sotenäs SML Summa
Försäljning tjänster/avgifter 5 279 5 279 4 281 4 281 998
Kommunbidrag 2 272 2 037 1 414 5 723 2 165 2 037 1 483 5 685 38
Externa intäkter 110 110 111 111 -2
SUMMA INTÄKTER TOTALT: 2 272 2 037 1 414 5 388 11 111 2 165 2 037 1 483 4 392 10 077 1 034

KOSTNADER
Personal -8 552 -8 514 -39
Övriga kostnader -954 -1 577 622
Kapitaltjänstkostnader 0
SUMMA KOSTNADER TOTALT: -9 507 -10 090 584
NETTO 1 604 -13 1 618

UTFALL 2015 BUDGET 2015

UTFALL 2015 UTFALL 2014

 
 
 
Resultatet för MimB:s verksamhet 2015 visar på ett överskott av 1 618 tkr. Utfallet 
beror av: 

• De externa intäkterna uppgår till 220 tkr över budgeterat. Det beror på att all 
planerad tillsyn har utförts, inklusive hälsoskyddstillsynen som tidigare år 
endast delvis har kunnat utföras. Av inkommande ärenden har 
värmepumpsanmälningar ökat kraftigt, medan avloppsansökningar minskat 
något jämfört med året innan.  

• Personalkostnaderna är 780 kr under budgeterat. Orsaken är minskade 
personalkostnader främst på grund av en stor personalomsättning. 
Personalunderskottet beräknas till ca 2 tjänster på helårsbasis.  

• Övriga kostnader är ca 600 kr under budgeterat. Orsaken är främst lägre IT-
kostnader (förnyade datorer planeras först under 2016), lägre kostnader för 
externa lokaler, analyskostnader samt lägre kostnader för externa tjänster 
(planerad kompensation för personalbrist). Dessa kostnadsminskningar har 
sammanfallit under 2015. 
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8.2 Ekonomisk analys 

Under 2015 har arbetet inom miljöenheten utförts utifrån en tydlig 
prioriteringsordning, där den planerade tillsynen samt inkommande anmälnings- 
och prövningsärenden har högst prioritering. Därmed har all denna tillsyn utförts 
med ökade avgiftsintäkter, trots personalbrist. Även en ökad insats av 
miljömålsarbetet har skett. Detta har då skett på bekostnad av andra 
anslagsfinansierade arbetsuppgifter som bör utföras (projektmedverkan 
förebyggande tillsyn, service, verksamhetsutveckling, etc.). Den under 2014 
uppkomna kontrollskulden inom livsmedelstillsynen har inte kunnat arbetas in. 
 
Budgettilldelning av kommunbidrag är oförändrad de senaste åren. Den bedöms 
motsvara behovet utifrån nödvändig ej debiterbar myndighetsutövning och arbete 
enligt MimB: uppdrag.   
 
Då kostnaderna till övervägande del utgörs av personalkostnader är nettokostnaden 
ungefärligen proportionell mot personalstyrkan. Då denna har varierat och minskat 
sedan sammanslagningen 2013 har kostnaderna således minskat. Samtidigt har 
även produktiviteten varit låg och därmed även avgiftsintäkterna. Jämfört med 
ekonomiska resultatet föregående år uppvisades 2013 ett underskott av -238 tkr 
och 2014 nära ett 0-utfall. 

8.3 Åtgärder: 

Verksamheten är finansiellt uppdelad på avgiftsfinansierad tillsyn samt övrigt ej 
debiterbart arbete. Tillsynsavgifter får inte bekosta övrig verksamhet och 
timavgifterna är anpassade efter självkostnad i våra samtliga 
samverkanskommuner. Den avgiftsfinansierade tillsynen som utförs balanseras 
därmed med personalkostnaderna för denna arbetsinsats. Behovet av 
kommunbidrag påverkas således inte av den avgiftsfinansierade tillsynen, utan 
endast av övrig verksamhet. Den bemanning som krävs för denna övriga 
verksamheten anpassas efter kommunbidragets storlek. 

Vid ingången till 2016 är personalstyrkan i balans, med en utökning av 1,5 tjänst. 
Det innebär bedömd full behovstäckning för utförande av nämndens uppdrag enligt 
reglementet. Det medför också att personalkostnaden (som utgör över 85% av 
miljöenhetens totala kostnad) ökar i motsvarande grad.  

Små verksamheter, såsom miljöenheten är mycket känslig för även normal 
personalomsättning. Det medför förhållandevis mycket arbete med rekrytering, 
inskolning, etc. för ny personal. En budgetavsättning för inköp av externa tjänster 
som kompensation har därför gjorts även för 2016. Under 2015 kunde den inte tas 
i bruk. 

De externa lokalkostnaderna har minskat på grund av beslutad personalflytt till 
Kungshamn. Erforderligt antal arbetsrum finns dock för närvarande inte i 
kommunhuset, utan personalen får sitta flera i samma rum. Denna lokalbrist är inte 
acceptabel i längden utan bör ses som ett provisorium som ska åtgärdas. Därmed 
krävs en ekonomisk beredskap då de interna lokalkostnaderna förväntas öka. 

8.4 Effektiviseringsvinster: 

Det fortlöpande interna utvecklingsarbetet bedöms medföra att MimB:s verksamhet 
blir effektivare, vilket också har visats under 2015. ”Insparad” tid avses användas 
för förbättrad och utökad tillsyn och förebyggande miljöarbete, förbättrad intern 
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och extern service samt intern fortsatt verksamhets- och personalutveckling. Syftet 
är ännu bättre måluppfyllnad enligt ovan. 

9 Inför 2016 
En tydlig målstyrning och noggrann tillsynsplanering med kontinuerlig 
verksamhetsuppföljning är grund för att uppfylla MimB:s uppdrag med god kvalitet. 
För nämnden finns en planering; med verksamhetsplan, prioriteringsordning, miljö- 
samt verksamhetsmål, nyckeltal, etc. Dessa styr såväl det interna 
utvecklingsarbetet som tillsynsbehovet.  
 
Prioriteringen för miljönämnden utgår generellt ifrån att uppfylla nämndens 
uppdrag från de tre kommunerna samt att utföra den tillsyn som finns enligt den 
årliga tillsynsplanen. De rörliga faktorer som är helt dominerande för miljöenhetens 
ekonomi är personalkostnader och avgiftsintäkter. Dessa hänger intimt samman. 
De åtgärder som prioriteras att utföras även under 2016 är den planerade årliga 
avgiftsfinansierade tillsynen och inkommande ärenden. Enheten har ju även ett 
övrigt myndighetsansvar samt åtaganden och uppdrag enligt beslutat reglemente 
som kräver resurser. 
 
En viktig uppgift fortsatt framöver är att fortsätta utveckla och optimera 
verksamhetsplanering, tillsynsplan, handläggningstider, arbetssätt, gemensamma 
rutiner etc. för att uppnå uppställda mål och lagkrav. Likaså att utveckla 
samarbetsformer mellan den gemensamma miljönämnden och respektive 
kommuners kommunstyrelser och övriga nämnder, däribland byggnadsnämnderna 
och näringslivsarbetet. Det strategiska miljömålsarbetet, där miljönämnden har ett 
samordnade ansvar ska utvecklas vidare i de tre kommunerna utifrån ett integrerat 
miljöledningssystem. 
 
En riskanalys har genomförts inom ramen för internkontrollen 2016. Den bedömt 
största risken för verksamheten är brist på kompetent personal och hög 
personalomsättning. Konsekvenserna av detta är lägre beslutskvalitet, bristande 
förtroende samt ineffektivitet. Det är därför viktigt att fokusera åtgärder för en nöjd 
och motiverad personal, såsom kompetensutveckling, gott arbetsklimat samt ett 
tydligt och coachande ledarskap. 
 
Sammanfattningsvis avses verksamheten fortsatt att utvecklas och effektiviseras. 
Målsättningen är en balanserad budget, en stabil verksamhet med normal 
personalomsättning samt ett resultat i enlighet med tillsynsplanen och 
måluppfyllnad i övrigt. Med bibehållen personalstyrka och oförändrat 
kommunbidrag bedöms att full behovstäckning kan uppnås. 
 
 

330



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-09 

KOMMUNSTYRELSEN

§ 35 Dnr KS 2016-59 

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer 

Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta 
fram förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk 
hushållning för framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen i uppdrag att: 

skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre 
samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att 
samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. 
mellan kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till 
kommunala bolag, tex till Munkbo om uthyrning. 

Förvaltningen har i sin beredning valt att lyfta fram tre olika förslag på 
former för en bättre styrning av koncernen: 

1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av 
kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som 
tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga 
samarbetsformer så som gemensamma nämnder, 
kommunalförbund och gemensamt ägda bolag. 

2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens 
samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.   

3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt 
hanterar styrning och ledning av de olika samarbetsformerna. 

I utredningen redogörs för de tre olika alternativen. Utredningen föreslår 
att ett utskott skapas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att 
styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån 
kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag ska 5 
ledamöter och 2 ersättare väljas till utskottet. Kommunstyrelsen ska 
också bland ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande. 
Ytterligare ett utskott innebär en ökad kostnad för arvoden och 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Utskottet kräver administrativa 
resurser, utöver det vanliga sekretarskapet erfordras samordning av 
nätverk samt en sammanhållning av uppföljning och framåtsyftande års- 
och flerårsplaner. Kostnaderna ryms inte inom befintlig budget2016. 
Den ökade kostnaden bedöms betala sig i form av förbättrad styrning 
och samordning av kommunkoncernen. 

Beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-24 § 38 
Ekonomichefens och kommunchefens tjänsteskrivelse 2016-02-09 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-09 

KOMMUNSTYRELSEN

forts. 35 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-08-01 inrätta ett utskott för 
koncernfrågor. 

Kommunstyrelsen beslutar formerna för utskottet enligt förvaltningens 
förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
finansiering för kostnader kopplade till utskottet. 

Kommunstyrelsen beslutar att välja 5 ledamöter och 2 ersättare till utskottet.  

Kommunstyrelsen beslutar att bland ledamöterna välja en ordförande och en 
vice ordförande. 

Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente. 

Yrkande 
Karl-Anders Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att noterar informationen 
i utredningen och att ärendet åter ska lyftas vid kommunstyrelsens 
aprilsammanträde för att ärendet ytterligare ska kunna diskuteras och förankras 
i partigrupperna. 

S-gruppens ledamöter, C-gruppens ledamöter, Hans-Joachim Isenheim och Tiina 
Hemberg (V): Bifaller Karl-Anders Anderssons (C) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Karl-Anders 
Anderssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Karl-Anders Anderssons (C) yrkande. 

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att noterar informationen i utredningen och att 
ärendet åter ska lyftas vid kommunstyrelsens aprilsammanträde för att ärendet 
ytterligare ska kunna diskuteras och förankras i partigrupperna. 

Expedieras till
Kommunchef 
Ekonomichef/Bitr. kommunchef 
Sektorchef samhällsbyggnad 
Administrativa enheten 
Akten
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 2016-02-09 Dnr: KS 2016-59
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Mats Tillander, sektorchef Samhällsbyggnad
Aya Norvell, administrativ chef 

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer 
Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram 
förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning för 
framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i 
uppdrag att: 
 

skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre 
samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att 
samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan 
kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till kommunala 
bolag, tex till Munkbo om uthyrning. 

 
Förvaltningen har i sin beredning valt att lyfta fram tre olika förslag på former 
för en bättre styrning av koncernen: 
 

1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av 
kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som 
tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer så 
som gemensamma nämnder, kommunalförbund och gemensamt 
ägda bolag. 

2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens 
samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.   

3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt hanterar 
styrning och ledning av de olika samarbetsformerna. 

 
I utredningen redogörs för de tre olika alternativen föreslår att ett utskott 
skapas under kommunstyrelsen med särskilt uppdrag att styra och leda 
kommunens olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
Om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag ska 5 ledamöter 
och 2 ersättare väljas till utskottet. Kommunstyrelsen ska också bland 
ledamöterna välja en ordförande och en vice ordförande. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Ytterligare ett utskott innebär en ökad kostnad för arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Utskottet kräver administrativa resurser, utöver det vanliga 
sekretarskapet erfordras samordning av nätverk samt en sammanhållning av 
uppföljning och framåtsyftande års- och flerårsplaner. Kostnaderna ryms inte inom 
befintlig budget2016. 

Den ökade kostnaden bedöms betala sig i form av förbättrad styrning och samordning 
av kommunkoncernen. 

2. Miljö 
Inte aktuellt. 
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3. Folkhälsa 
Inte aktuellt  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2016-08-01 inrätta ett utskott för 
koncernfrågor. 
 
Kommunstyrelsen beslutar formerna för utskottet enligt förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda finansiering för 
kostnader kopplade till utskottet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att välja 5 ledamöter och 2 ersättare till utskottet.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att bland ledamöterna välja en ordförande och en vice 
ordförande. 
 
Kommunfullmäktige godkänner förändringen i kommunstyrelsen reglemente.  
 
 
 
 
       
     

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Ekonomichef/biträdande kommunchef 
Sektorchef Samhällsbyggnad 
Administrativa enheten 
 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/ bitr. kommunchef Kommunchef 
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 2016-02-03 Dnr:      
   

 KOMMUNSTYRELSEN 
 

Styrning och ledning av kommunens samarbetsformer 
 

Bakgrund och syfte 
Den parlamentariskt tillsatta grupp som under våren 2015 arbetade med att ta fram 
förslag på strategiskt långsiktiga åtgärder för att skapa god ekonomisk hushållning 
för framtiden i Munkedals kommun, föreslog kommunstyrelsen att ge förvaltningen i 
uppdrag att: 
 

skapa en ”koncernstyrelse” för de olika samarbetsformerna för bättre 
samordning och styrning. Koncernstyrelsen ska tydligt arbeta för att 
samordna tjänster, administration, anställningsvillkor, regler mm. mellan 
kommun och ”koncernbolag” samt tydligare ägardirektiv till kommunala 
bolag, tex till Munkbo om uthyrning. 

 
En stor del av den kommunala verksamheten drivs idag i andra former än i 
traditionell förvaltning; bolag, nämnder och kommunalförbund är några 
exempel. Mycket stora ekonomiska värden är samlade utanför kommunens 
kärnorganisation och därmed får dessa organisationer allt större betydelse 
för kommunens samlade ekonomi. Det är därför viktigt att kommunens 
verksamhets som bedrivs av andra aktörer, innehållsmässigt samordnas 
med kommunens övergripande mål och riktlinjer. Kommunfullmäktige ska 
vara en aktiv ägare. 
 
Kommunen har under en tid arbetat för att ta fram ägardirektiv och 
bolagsordningar som bättre ska verka för den kommunala kompetensen 
även i bolag. Ägardirektiv måste vara ”levande” dokument som förnyas och 
omarbetas när behov uppstår.  
Uppdaterade och levande styrdokument måste kombineras med en god 
dialog mellan de olika aktörerna som utövar den kommunala kompetensen 
för att nå god styrning. Det ska vara tydligt att dessa organisationer 
bedriver kommunal verksamhet om än inte i förvaltningsform. 
I förarbeten till kommunallagen anges att en kommun och dess företag ska ses som 
en beslutsenhet för vilken fullmäktige har yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som 
politiskt. Förarbetena betonar därefter vikten av att de förtroendevalda får 
möjligheten att göra en samlad bedömning av kommunens samlade engagemang. 
 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens 
företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Former för styrning och ledning 
Förvaltningen har i sin beredning valt att koncentrera sig på tre olika former 
för en bättre styrning och ledning av koncernen: 
 

1. Att skapa en koncernmoder; ett moderbolag för styrning av 
kommunens helägda bolag. Styrelsen för bolaget skulle som 
tilläggsuppdrag kunna leda och styra även övriga samarbetsformer 
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så som gemensamma nämnder, kommunalförbund och gemensamt 
ägda bolag. 

2. Att delegera ner styrning och ledning av kommunens 
samarbetsformer till en grupp på tjänstemannanivå.   

3. Att skapa ett utskott under kommunstyrelsen som särskilt hanterar 
styrning och ledning av de olika samarbetsformerna. 

 
Nedan redogörs mer utförligt för de tre olika alternativen: 
 

1. Legaldefinitionen för koncern återfinns i aktiebolagslagen 1 kap §§ 
11-12 och kan enklast beskrivas som en grupp av två eller flera 
företag, där moderbolag har ett bestämmande och varaktigt 
inflytande över bolaget. För Munkedals kommun innebär detta att 
endast Munkedal vatten AB och Munkedal bostäder AB skulle passa in 
i legaldefinitionen. 
 
Företagsgrupper som ingår i en intressegemenskap utan att uppfylla 
aktiebolagslagens definition på koncern brukar kallas för en oäkta 
koncern. Detta skulle gälla för de bolag Munkedals kommun äger 
tillsammans med andra aktörer. Gemensamma nämnder och 
kommunalförbund ingår överhuvudtaget inte i koncerndefinitionen 
även om man ibland använder begreppet kommunkoncern i ett 
vidare begrepp. 
 
Detta innebär att man Munkedals kommun skulle behöva formulera 
som ett sidouppdrag till ett ev. moderbolag gällande styrning och 
ledning för den delen av kommunkoncernen som inte ryms i 
legaldefinitionen. Det är angeläget att få en bättre styrning och ett 
ökat inflytande även över dessa organisationer. 

 
De främsta skälen till att skapa en koncernmoder är att skapa 
stordriftsfördelar, gemensam administration och samordnad 
förvaltning, detta ska i sin tur ge effektivitetsvinster och en ökad 
möjlighet till strategisk politisk styrning. 

 
2. Ett annat alternativ kan vara att överlåta styrning och ledning av 

kommunens samverkansformer på en grupp bestående av 
tjänstemän. Gruppen skulle exempelvis kunna bestå av kommunchef, 
ekonomichef, samhällsbyggnadschef och administrativ chef. 
 
Uppdraget för en sådan grupp skulle vara att utifrån, av 
Kommunfullmäktige antagna, ägardirektiv och andra styrdokument 
svara för kontakter och styrning av dessa organisationer. Här ingår 
beredning av ärende av ”större vikt” som ska beslutas av 
kommunfullmäktige (budget, bildande av dotterbolag, större 
satsningar etc), samordning av personalpolitik mm. 
 

3. Ett tredje alternativ är att ett utskott bildas under kommunstyrelsen 
med särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika 
samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Utskottets uppdrag bör vara tydligt 
definierat i kommunstyrelsens reglemente samt genom 
delegationsordning. Utskottet bör hållas till en liten grupp ledamöter 
för att öka möjligheten till effektiv styrning och ledning 
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Sammanfattning och slutsats 
 
Samverkan betyder att det politiska inflytandet för den egna verksamheten kommer 
att delas med flera parter. Det är viktigt att politiken har en tydlig vilja och en 
enhetlighet i styrning av de samverkansformer kommunen är en del av. Att enbart 
arbeta med en tjänstemannagrupp är därför inte önskvärt även om en sådan grupp 
kan stödja den politiska i sitt arbete framåt. 

Stordriftsfördelar och effektivisering av samordnad administration bedöms inte ligga i 
skapandet av en koncernmoder med reell makt endast över kommunens två helägda 
bolag. En ytterligare bolagisering genom ett skapande av en koncernmoder bedöms 
vara kontraproduktivt då det är det kommunala uppdraget som behöver sättas i 
centrum. 

Förvaltningen föreslår därför att ett utskott skapas under kommunstyrelsen med 
särskilt uppdrag att styra och leda kommunens olika samarbetsformer utifrån 
kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Vilken form för koncernstyrning man än väljer kräver ett aktivt stöd och samordning 
från förvaltningen. För att kunna arbeta efter en enhetlig process för alla 
kommunens verksamheter behöver ett kontaktnät mellan kommunen och 
representanter för kommunens olika samarbetspartners att byggas upp och följa 
framåtsyftande såväl som uppföljande års- och flerårsplaner. Den tillsatta 
samordnaren bör också vara sammankallande och föra anteckningar/protokoll för 
sammanträden och möten.  

Former för utskottet 
 
Förvaltningen föreslår följande former för utskottet: 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för styrning och ledning kommunens 
olika samarbetsformer utifrån kommunfullmäktiges direktiv och kommunstyrelsens 
uppsiktplikt enlig 6 kap 1 -1b §§  kommunallagen 
 
Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inom sitt 
område. 
Utskottet har fatta beslut i ärenden som har delegerats till utskottet. 
 
Utskottet ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
Ej tjänstgörande ersättare har ej närvarorätt vid utskottets sammanträden. 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den av kommunfullmäktige beslutade 
partigruppsordningen. 

Delegation till utskottet 
Förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen med revidering av 
delegationsordning innan utskottets första sammanträde. 
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Aya Norvell Mats Tillander 
Administrativ chef Sektorchef Samhällsbyggnad 
 
 
 

 

 
Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/bitr. kommunchef Kommunchef 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor: 
Adrell Roland och Robert Molldén, Juridik i kommunala bolag, Nordstedts juridik, 
Stockholm 2014 
 
Agnell Anders och Ola Mattsson, Samverkan i kommuner och landsting – en 
kunskapsöversikt, Lund 2009 
 
Kommunala samverkansformer – Avtal – interkommunala företag – gemensam 
nämnd – kommunalförbund – SKL 2009 
 
Prop. 1990/91:117  
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 2016-03-14 Dnr: 2014-181
   

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE
 

 

Svar på motion från Hans-Joachim Isenheim (MP) om 
hanteringen av trådlösa nätverk i kommunen 
Hans-Joachim Isenheim (MP) inkom 2014-04-03 med motion om hantering av trådlösa 
nätverk i kommunen. Miljöpartiet föreslår genom Hans-Joachim Isenheim i motionen 
att: 
- förvaltningen inför en policy hur trådlösa nätverk och mobiltelefoni ska användas i 

kommunala verksamheter 
- trådlösa nätverk förbjuds på förskolor för barn under 4 år 
- skolledningen strikt reglerar användningen av mobiltelefoner på skolområdet 
 
I beredningen av motionen har sektorchef Barn och utbildning samt IT-chefen SML 
kontaktats för samråd. Munkedals kommun följer de statliga riktlinjer och gränsvärden 
som Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar. 
 
Strålskyddsmyndigheten har ett tydligt uppdrag att arbeta pådrivande och 
förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, 
nu och i framtiden. 
Med hänsyn till att Strålsäkerhetsmyndigheten inte anser att trådlösa nätverk är 
någon hälsorisk och att alla mobiltelefoner sålda inom EU klarar gränsvärdena 
rekommenderar förvaltningen avslag på motionens förslag om begränsning av 
trådlösa nätverk. Förvaltningen anser även att Strålskyddsmyndighetens 
rekommendationer räcker som vägledning i hur trådlösa nätverk och mobiltelefoni ska 
användas i kommunala verksamheter. Följ länken nedan för att läsa 
Strålskyddsmyndighetens rekommendationer om trådlös teknik: 
 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/Tradlos-
teknik/  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Inte aktuellt. 

2. Miljö 
Förvaltningen föreslår att statliga riktlinjer fortsätter att följas i kommunens 
verksamheter för att främja en god arbetsmiljö för elever, brukare och personal. 

3. Folkhälsa 
Se ovan.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
Administrativa chefen 

Aya Norvell Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2016-03-14 Dnr: KS 2015-323
  

 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE
 

Svar på motion från Matheus Enholm (SD) och Heikki 
Klaavuniemi (SD) om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige och -styrelse 
Matheus Enholm (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) inkom 2015-10-01 med motion 
om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 35 till 31 och att minska 
antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 15 till 13 ledamöter. 
 
Som argument för minskat anta ledamöter i kommunfullmäktige och -styrelse 
framför motionärerna att många partier har svårt med medlemstillväxten, minskad 
administration och att det var länge sedan antalet ledamöter förändrades i 
Munkedals kommun. Motionärerna menar också att det demokratiska uppdraget 
inte skulle påverkas i någon nämnvärd utsträckning. 
 
Det är kommunfullmäktige som bestämmer hur många ledamöter 
kommunfullmäktige ska ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst:  
- 21 i kommuner med 8000 röstberättigade invånare eller därunder 
- 31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare och 

i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder, 
- 41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare, 
- 51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare 

och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade invånare, 
- 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och 
- 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare. 
- I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade 

invånare ska dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101. 
 
Enligt kommunallagen (KL) 5kap 3§ ska ett kommunfullmäktigebeslut om ändrat 
antal ledamöter tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela 
landet. Ett sådant beslut ska fattas före utgången av februari månad det år ett 
sådan val förrättas. 
 
Generellt kan framföras att en minskning av antal ledamöter i politiska organ 
drabbar de små partierna mest vad gälle inflytande. Hur detta skulle slå i 
Munkedals kommun nästa val är inte möjligt att förutspå. 
 
Antalet kommunfullmäktigeledamöter är ett rent politiskt beslut.  
Förvaltningen väljer därför att inte lämna något förslag till beslut.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

1. Ekonomi 
Färre antal ledamöter minskar arvodeskostnader och utbetalning av förlora 
arbetsförtjänst något. 
Vad gäller kostnaderna för administration bedömer förvaltningen att den förslagna 
minskningen av ledamöter inte gör någon märkbar skillnad. 

2. Miljö 
Inte aktuellt. 
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3. Folkhälsa 
Ingen påverkan.  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Inte aktuellt. 
 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 
       
     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Administrativa enheten 
 
Om motionen bifalls: 
Länsstyrelsen 

Aya Norvell Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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 2016-03-07                  Dnr: KS 2015-407
    
  

KOMMUNSTYRELSEN   TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare:  
Monika Bensköld 
Personalutvecklare, personalenheten 

Svar på frågor gällande kommunens arbete med 
kompetensförsörjning 
Kommunrevisionen samt sakkunniga revisorer inkom med en skrivelse angående 
kommunens kompetensförsörjning 2015-12-04. 

Bakgrund är att Kommunrevisionen har utifrån en risk och väsentlighetsanalys 
beslutat genomföra en förstudie av kommunens kompetensförsörjning. 

Revisionens bedömning och nulägesanalys är en systematisk analys av kommunens 
nuvarande och framtida kompetensbehov, vilket är väsentligt om kommunstyrelsen 
ska uppfylla kommunallagens krav på att leda och samordna personalpolitiken. 

I rapporten uppmärksammar revisorerna att: 

1. Risker för otydlighet och bristande samordning av 
kompetensförsörjningspolitiken till följd av spridda, överlappande och ibland 
motstridiga målsättningar och riktlinjer. 

2. Risk för otillräckliga analys- och beslutsunderlag till följd av 
kompetensförsörjningsbehov endast till viss del kartläggs. 

3. Risk för att kommunstyrelsen inte säkerställer tillräckliga åtgärder för att 
rekrytera, behålla och kompetensutveckla personal till följd av avsaknad av 
en bred och kommunövergripande kompetensförsörjningsplan och 
otillräcklig tillämpning av befintliga riktlinjer.   

 
Så här skriver Munkedals kommun i sin årsredovisning för 2015: 

Framtida prioriteringar 

Attraktiv som arbetsgivare. Medelåldern för kommunens medarbetare är 42,6 år 
Personalomsättningen för 2015 är 73 personer av ca 850 anställda (8,5 %). 
Kommunen står inför en stor utmaning när det gäller den framtida 
personalförsörjningen. Utmaningen ligger i att både rekrytera och introducera nya 
medarbetare och behålla, ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Under 
2106 bör en personal/kompetensförsörjningsplan tas fram och implementeras.  
Jämställdhet/mångfald. I Munkedals kommun sker ständiga möten och 
samverkan mellan människor. För att utveckla verksamheterna och möta 
framtidens utmaningar är det viktigt att ta tillvara varandras olikheter, kompetens 
och erfarenheter. All diskriminering skall motarbetas. Kommunens 
jämställdhet/mångfaldhetspolicy har några år på nacken och behöver revideras och 
uppdateras. En ny plan behöver tas fram och kommuniceras i hela organisationen. 
Fortsatt arbeta med heltidsprojektet. 
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Vad behöver åtgärdas och när? 

En övergripande kompetensförsörjningsplan bör tas fram. Alla enheter kartlägger 
sina anställdas kompetens/rekryteringsbehov, samt behov av ny kompetens. 
 
IT-stöd finns att använda för alla chefer som kan registrera sina anställdas formella 
och reella kompetens. 
Personalenheten kartlägger årligen tillsammans med sektorchefer kommande 
kompetens och rekryteringsbehov. 
 
Personalenheten ser över alla styrdokument för att följa den röda tråden i arbetet 
med kompetens/rekryteringsbehov. 
 
Jämställdhets/mångfaldsarbetet revideras. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Utredning och kartläggning kräver att resurser avsätts för ändamålet under 2016. 

2. Miljö 
Ej aktuellt 

3. Folkhälsa 
Ej aktuellt 
 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Information under pågående utredning/kartläggning. 
På grund av hög arbetsbelastning på personalenheten har inte svar hunnit lämnats 
in i tid. 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta svaret ovan och översända till 
kommunrevisionen. 
 
 
            
     

 

Beslutet expedieras till: 
Revisionen 
 

Pernilla Niklasson  Håkan Sundberg 
T.f. personalchef Kommunchef 
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Anmälan av delegeringsbeslut 2016-04-14 
 

Kapitel 1. Allmänna sektorsövergripande områden 
Flik 1 Allmänna sektorövergripande ärenden 
1.1.10 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste avgöras och inte kan vänta till nästa 

sammanträde. Uppsägning av hyresavtal med Indus Sverige AB (baracker Kunskapens 
Hus). Dnr KS 2016-76 
 

  
Kapitel 2. Kommunledningskontor 
Flik 2 
 

Övergripande kommunledningskontoret 

2.1.1 Yttrande har avgetts efter överprövning av gemensam upphandling av lokalvårdsprodukter 
för kommunerna Munkedal, Sotenäs, Lysekil, Tanum Strömstad, Uddevalla, Vänersborg 
och Trollhällan samt Kunskapsförbundet Väst. Dnr KS 2015-369 
 

Flik 3 2.2 Näringsliv 
  
Flik 4 2.3 Administrativa enheten 
  
Flik 5 2.3.2 Folkhälsa 
  
Flik 6      2.4 Personalenheten (personal och löneärenden) 
  
Flik 7 2.5 Ekonomi, upphandling och inköp 
2.5.2.1 b Besluta om att delta i externt samordnad upphandling av kalkning och spridning. Dnr KS 

2016-107 
 

2.5.2.4 a Tilldelningsbeslut har fattats efter upphandling av kranbil till enheten Park och Skog. Dnr 
KS 2016-48 
 

2.5.2.4 a Tilldelningsbeslut har fattats efter direktupphandling av bemanningstjänster inom vården 
att anta följande leverantörer. Dnr KS 2016-52 
 

2.5.2.8 b Förlängningsavtal har tecknats gällande skötsel av gatubelysning med Infratek Sverige AB. 
Dnr KS 2013-248 
 

  
Flik 8     2.6 Medicinskt ansvarig sjuksköterska – Tillsyn över hälso- och sjukvården 
2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2016-5 

 
2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2016-13 

 
2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2015-

367 
 

2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2015-
368 
 

2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2016-14 
 

2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2016-
109 
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2.6.4 Anmälan om missförhållande i verksamheten; Lex Sarah (SOSFS 2011:5). Dnr KS 2015-
366 
 

  
Kapitel 3. Sektor Barn- och utbildning 
Flik 9 3.1 Övergripande sektor Barn och utbildning 
3.1.5 Årlig plan mot kränkande behandling. Förskolorna har upprättat årliga planer för att 

förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling 2015 – 2016. Dnr KS 
2016-104 
 

  
Flik 9     3.2 Skolplikt och rätt till utbildning 
  
Flik 9      3.3 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet (barnomsorg) 
  
Flik 9      3.4 Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola 
  
Flik 9      3.5 Gymnasieskola 
  
Flik 9      3.6 Gymnasiesärskola 
  
Flik 9      3. 7 Kommunal vuxenutbildning 
  
Flik 9      3.8 Särskild utbildning för vuxna 
  
Flik 9      3.9 Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
  
Flik 9      3.10 Fristående verksamhet 
  
3.11 Kultur och fritid inklusive bibliotek 
Flik 10     3.11.1 Kultur 
  
Flik 11     3.11.2 Fritid 
3.11.2.2 Besluta om bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar samt övriga föreningar enligt 

fastställda bidragsregler. Aktivitetsbidrag beviljas för ungdoms- och idrottsföreningar. Dnr 
KS 2016-26 
 

  
Flik 12      3.11.3 Biblioteksenheten 
  
Kapitel 4. Sektor Stöd 
 
Flik 13   4.1  Övergripande sektor stöd 
  
Flik 14     4.2 Individ- och familjeomsorg 
  
Flik 15      4.2.1 Alkoholärenden och serveringstillstånd 
Alkohollagen (SFS 2010:1622 ny alkohollag 2011-01-01) 
  
Flik 16      4.3 LSS / socialpsykiatri 
Socialtjänstlagen (2001:453) SoL 
Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
  
Flik 17      4.4 Biståndsenheten 
Socialtjänstlagen (SoL) 
 Besluta om insatser bistånd perioden 2016-02-01 – 2016-02-29 

378



 
Flik 18      4.4.1 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst 
 Besluta om insatser bistånd perioden 2016-02-01 –2016-02-29 

 
Flik 19      4.5 Integrationsenhet – Handläggning av ensamkommande asylsökande och  
flyktingbarn och ungdomar 
4.5.1 Överflyttning av ärenden mellan kommuner. Ansökan om överflyttning av ärende enligt 

Socialtjänstlagen 2a kap 10 § från Munkedals kommun till Ljusdals kommun. 
 

  
Kapitel 5. Sektor Vård och omsorg 
Flik 20 Äldreomsorg, äldreboenden, hemvård, rehab / Sjukvård 
 Besluta om insatser bistånd perioden 2016-02-01 – 2016-02-29 

 
  
Kapitel 6. Sektor Samhällsbyggnad (inkl parkeringstillstånd) 
Flik 21 6.1 Övergripande sektor Samhällsbyggnad 
  
Flik 21 6.2 Fastighet 
  
Flik 21 6.3 Gata / mark 
6.3.1 Besluta om bostadsanpassningsbidrag 

 
6.3.4 Besluta om köp och försäljning av fastighet. Fastighetsförsäljning av Foss 1:67 Dnr KS 

2016-93 
 

6.3.19 Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 

  
Flik 22 Anställningsbeslut från område Barn och utbildning 
  
Flik 23 Anställningsbeslut från område Stöd, vård och omsorg 
  
Flik 24 Anställningsbeslut från övriga verksamheter 
  
Flik 25 Beslut i kommunstyrelsens myndighetsutskott 
 Protokoll 2016-03-03 §§ 40 – 65, 2016-03-22 §§ 66 

 
Flik 26 Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
  

 
Förslag till beslut 
 
* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten. 
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