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  2016-03-09 Dnr: KS 2013-389
   
   
 Kommunfullmäktige 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Simon Sällström 
Plan- och byggchef 
 

Detaljplan för Västra Gårvik, del av Lökeberg, 
Tungenäset 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 21 att återremittera rubricerat ärende 
med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda lokala lösningar på vatten och 
avlopp för detaljplanen. 
 
Denna utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut 
överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik. 
 
Processen med att anta detaljplaneförslaget kan därför återupptas.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Detaljplanens kostnader tas ut när fastighetsägare söker bygglov och då debiteras 
”planavgift”. 

Miljö 
Kommunalt va innebär miljömässigt bättre lösningar 

Folkhälsa 
Många fastighetsägare har efterfrågat möjligheten att bygga ut/till sina hus – det blir 
nu möjligt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Västra Gårvik, del av 
Lökeberg, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13 
   
     

 
Beslutet expedieras till: 
Byggnadsnämnden 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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1
 

 
 

 
Dnr. KS 2013-389 

 

 
 

 
 
Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset, Munkedals 
kommun 

 
 

UTLÅTANDE 
Granskningen har varit mellan 30 juni 2014 - 18 augusti 2014. 
Länsstyrelsens synpunkter kom in 2014-08-26. 

 
Läsanvisningar: 
Statliga och kommunala synpunkter har kommenteras, sid 1-7.  
Gårviks vägförenings synpunkter har kommenterats, sid 15.  
Gårviks badortsförenings synpunkter har kommenterats, sid 63, 
Specifika synpunkter till resp. fastigheter har kommenterats för resp fastighet. (46 st har 
lämnat in skriftliga synpunkter). 
Sammanfattande frågor med kommentarer har lagts sist i utlåtandet, sid 67-69. 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

LÄNSSTYRELSEN 
Bedömning enligt 12 kap. 1 § PBL; 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
12 kap. 1 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör geoteknik måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen; 
Geoteknik; 
SGI skriver i ett yttrande daterat 2014-07-09 att deras 
synpunkter i yttrandet över samrådshandlingar, daterat 2014- 
05-08, endast delvis beaktats. Av två tidigare identifierade 
slänter som ej kunde bedömas som stabila har 
stabilitetsberäkning utförts för en, område1 (sluttande åt öster 
och inte väster som anges i utredningen). Beräkningen visar 
att stabiliteten under nuvarande förhållanden är 
tillfredsställande. SGI delar här konslutens bedömning att 
tillkommande byggnadsyta inte nämnvärt kommer att 
försämra stabiliteten. 
 
Den andra identifierade slänten, i område 2, har utifrån 
näraliggande borrningar och fältbesiktning bedömts ha 
tillfredsställande stabilitet och att den inte nämnvärt kommer 
att försämras vid byggnation. SGI efterlyser här en tydligare 
bedömning av ytliga ras, bl.a. bakgrund av att borrpunkt 
R23V tycks visa mycket lösa jordar de översta två metrarna. 
 
Situationen beträffande uppsprucket berg med lösa block har 
inte kommenteras och SGI:s tidigare synpunkter om 
förtydligande kvarstår därmed. 

 
 
Detta kommer att beaktas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter att SGI tagit del av det 
senaste materialet, har de 
meddelat att stabiliteten är ok. 

 

 
 
 
 
I den kompletterade utredning som 
SGI tagit del av senare, har medfört 
ett nytt yttrande från SGI, efter att 
Länsstyrelsen skrivit sitt. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

Synpunkter på det utställda förslaget; 
Naturmiljö; 
Under rubriken ”Naturreservat”, i utställningshandlingen, 
planbeskrivningen, daterad juni 2014 står: 
En anpassning av gränsen för naturvårdsområdet 
(naturreservatet) till föreslagen ny byggrätt (se förslag på 
kartan till vänster), sker genom att Länsstyrelsen tar beslut 
om upphävande för de delar av naturvårdsområdet som 
berörs. Beslut om upphävande ska finnas innan detaljplanen 
antas. Om beslut om upphävande inte finns så undantas 
området vid antagandet”. 
 
Länsstyrelsen skrev i samrådsyttrandet över detaljplanen 
daterat 2014-05-08: 
”En anpassning av gränsen för naturvårdsområdet 
(naturreservatet) till föreslagen ny byggrätt måste dock ske 
genom att Länsstyrelsen tar beslut om upphävande för de 
delar av naturvårdsområdet som berörs. För ett upphävande 
ska kunna beslutas måste det finnas synnerliga skäl och ett 
upphävande måste kungöras enligt särskild ordning vilket 
innebär en relativt stor arbetsinsats och att även det 
pågående detaljplanearbetet kan komma att förlängas i tid”. 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ovanstående att 
synnerliga skäl inte torde föreligga vad avser beslut om 
upphävande för de delar av naturvårdsområdet som berörs. 
 
Enligt de gällande föreskrifterna för Gullmarns 
naturvårdsområde krävs det exempelvis tillstånd för att 
uppföra helt nybyggnad. Inom tomtmark är det dock tillåtet att 
utföra schaktning, fyllning eller tippning. 
 
Kulturmiljö; 
Länsstyrelsen påminner om vad vi skrev i samrådsyttrande 
över detaljplanen, att skyddsbestämmelser som görs för RAÄ 
43 är bra utifrån ett allmänt kulturmiljöperspektiv, då den 
restaurerade hällkistan säkerställs i planen. Man kan dock 
inte göra det med hänvisning till KML: Däremot finns inga 
hinder för att ändå skydda den genom planbestämmelser. 
 
Trafik; 
Trafikverket skriver i ett yttrande daterat 2014-07-04: 
”Trafikverket lämnade yttrande i samrådsskedet (TRV 
2014/26547 daterat 2014-05-13). Synpunkterna gällde 
framför allt vikten av att transportsystemet anpassas till den 
tillkommande permanentbebyggelsen, exempelvis att planen 
anpassas för en framtida utbyggnad av gång- och cykelväg 
samt att exploatören eller kommunen initierar och finansierar 
en sådan utbyggnad. Vidare påtalade Trafikverket att 
tillkommande dagvatten till följd av exploateringen ska 
omhändertas inom bostadsfastigheterna och får inte avledas 
till vägdiken. Trafikverket kan inte se att några av tidigare 
lämnade synpunkter har beaktats. De detaljplaner som tas 
fram i Gårviksområdet behöver ses i ett sammanhang. Då 
syftet med de nya detaljplanerna är att möjliggöra helårs- 
boende behöver den pågående planläggningen ta höjd för att 
fler kommer att bosätta sig permanent i området och därmed 
ökar behovet av en uppgradering av transportsystemet. 

 
 
 
 
Kommunen kommer att revidera 
texten om naturreservatet, så att 
det framgår att det kommer att ligga 
kvar. Det innebär att nytt bygglov 
inte kan ges utan att dispens från 
naturreservatet krävs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer justera texten i 
planbeskrivningen efter detta. 

 

 
 
 
 
Noterar denna information, kommer 
att kolla upp det vidare. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

Trafikverket anser att möjligheterna till detta behöver 
säkerställas bättre inom ramen för pågående planläggning”. 
Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning, yttrande 
bifogas. 
 
§ 113-förordnande; 
Planens genomförande förutsätter att ett förordnade enligt § 
113 byggnadslagen upphävs inom sex mindre delområden. 
Länsstyrelsen har beslutat om förordnandet och kan också 
upphäva det, helt eller delvis. Byggnadslagen gäller inte 
längre, men förordnandet ligger kvar och regleras nu i PBL. 
 
Länsstyrelsen lämnar här synpunkter på de sex delområdena 
inför en ansökan från kommunen om upphävande, innan 
planen kan antas. Tre av områdena berör Gullmarns 
naturvårdsområde med åtföljande krav på tillstånd vid vissa 
ändringar. Ändring av gränsen för naturvårdsområdet är en 
omfattande procedur och Länsstyrelsen bedömer inte att de i 
planen föreslagna åtgärderna motiverar detta (se under 
Naturmiljö). Bedömning och alternativa tillvägagångssätt 
redovisas under respektive område 1-3 nedan. 
 
Område1, 
Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget. En 
fastighetsreglering är genomförd som medför att uppförda 
komplementbyggnader till Lökeberg 1:29 nu ligger inom 
fastigheten. Området omfattas av Gullmarns naturvårds- 
område och Länsstyrelsen tillstånd kommer att krävas för 
uppförande av ny byggnad. 
 
Område 2, 
Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget. Området är 
ianspråktaget av en byggnad idag. Upphävande medför att 
en ny fastighet kan bildas och Länsstyrelsens tillstånd 
kommer att krävas för uppförande av ny byggnad. För 
ändring av befintlig byggnad är detta inte nödvändigt. 
 
Område 3, 
Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget. Området är 
planerat för avloppspumpstation. Markarbeten och 
uppförande av byggnad inom området kommer att kräva 
Länsstyrelsens tillstånd. 
 
Område 4, 
Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget, som inte 
berör naturvårdsområdet. Området är planerat för 
avloppspumpstation. 
 
Område 5, 
Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget, som inte 
berör naturvårdsområdet. Området är planerat för befintlig 
transformatorstation. 
 
Område 6, 
Länsstyrelsen har inget att invända mot förslaget, som inte 
berör naturvårdsområdet. Området är planerat för en befintlig 
transformatorstation. 

 
 
 
 
 

 
Noterar denna information. 

 

 
 
 
 
 
Noterar denna information. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer att ansöka om 
upphävande av förordnandet. 
Fastighetsregleringen är utförd 
redan. 

 

 
 
 
 
Kommunen kommer att ansöka om 
upphävande av förordnandet. 
Kommunen anser att ersättnings- 
mark inte behövs eftersom marken 
är ianspråktagen sedan länge. 

 
 
Kommunen kommer att ansöka om 
upphävandet av förordnandet. 
Kommunen anser att ersättnings- 
mark inte krävs eftersom åtgärden 
är för fastigheterna inom detalj- 
planen. 
Kommunen kommer inte söka om 
upphävandet av förordnandet. 
Platsen har ersatts på andra sidan 
om Gårviksvägen. 
 
Kommunen kommer att ansöka om 
upphävande av förordnandet. 
Byggnaden finns och gagnar 
området. 
 
Kommunen kommer att ansöka om 
upphävande av förordnandet. 
Se ovan. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

LANTMÄTERIET 
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete; 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för Västra 
Gårvik, Lökebergsfastigheterna, har vunnit laga kraft, är att 
med stöd av detaljplanen avstycka, genomföra 
fastighetsregleringar och bilda gemensamhetsanläggningar 
och ledningsrätter. 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras; 
Förbättring av genomförandebeskrivningen; 
I matrisen som redovisar Genomförande- och driftansvar för 
planområdets anläggningar (sid 5 i genomförande- 
beskrivningen) står att gemensamhetsanläggning har 
genomförande- och driftansvar för dagvattnet. Där ska stå 
samfällighetsförening eftersom gemensamhetsanläggningen 
förvaltas av en samfällighetsförening. 
 
Delar av planen som bör förbättras; 
Plankartan; 
Vad är det för linje som går ut från hörnet av fastigheterna 
Lökeberg 1:17, 1:76 och 1:37 ut i Natur så att det blir en 
”tårtbit”? Kan skapa problem när planen ska tolkas. 
 
TRAFIKVERKET 
Ärendet: 
Planens syfte är att möjliggöra permanentboende i området 
genom en utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för 
VA- nätet. Planläggning pågår för hela Gårviksområdet, vilket 
innefattar tre detaljplaner i olika stadier som totalt innebär ca 
200 bostadsfastigheter plus 50 tillkommande villatomter. 
Bebyggelsen är lokaliserad utmed Gårviksvägen (väg 814) 
ca 8-10 km söder om Munkedal. 
 
Synpunkter: 
Trafikverket lämnade yttrande i samrådsskedet. 
Synpunkterna gällande framför allt vikten av att 
transportsystemet anpassas till den tillkommande 
permanentbebyggelse, exempelvis att planen anpassas för 
en framtida utbyggnad av en gång- och cykelväg samt att 
exploatören eller kommunen initierar och finansierar en 
sådan utbyggnad. Vidare påtalade Trafikverket att 
tillkommande dagvatten till följd av exploateringen ska 
omhändertas inom bostadsfastigheterna och får inte avledas 
till vägdiken. 
 
Trafikverket kan inte se att några av tidigare lämnade 
synpunkter har beaktas. De detaljplaner som tas fram i 
Gårviksområdet behöver ses i ett sammanhang. Då syftet 
med de nya detaljplanerna är att möjliggöra helårsboende 
behöver den pågående planläggningen ta höjd för att fler 
kommer att bosätta sig permanent i området och därmed 
ökar behovet av en uppgradering av transportsystemet. 
Trafikverket anser att möjligheterna till detta behöver 
säkerställas bättre inom ramen för pågående planläggning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer göra denna justering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att se över detta och 
justera. 

 

 
 
 
 
 
I denna beskrivning har troligen 
Bergsviksplanen också tagits med. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer att förtydliga 
behovet och genomförandet av 
kommunikationerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen kommer att förtydliga 
vilka trafikvolymer som det blir efter 
en utbyggnad av dessa tre detalj- 
planer. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

SGI 
Synpunkter: 
I yttrandet över samrådshandlingar framförde SGI: 

- Att samtliga sektioner/områden där man utifrån 
topografi och jordartsförhållanden inte entydligt och 
säkert kan utesluta bristande stabilitet måste 
klargöras. 

- Att stabiliteten även för befintlig bebyggelse måste 
klargöras. 

- Att frågan om ytliga ras i branta slänter med fast jord 
bör väckas. 

- Att situationen beträffande sprucket berg med lösa 
block förtydligas avseende risken för 
bergras/blocknedfall. 

 
Den geotekniska utredningen har nu kompletteras med 
ytterligare okulär besiktning, kartering av berg i eller nära 
dagen samt sex borrpunkter. Av två tidigare identifierade 
slänter som ej bedömdes som stabila har stabilitetsberäkning 
utförts för en, område 1(sluttande åt öster och inte väster 
som anges i utredningen). Beräkningarna visar att stabiliteten 
under nuvarande förhållanden är tillfredsställande. 
 
Konsulten gör bedömningen att tillkommande byggnadsyta 
inte nämnvärt kommer att försämra stabiliteten. SGI gör 
ingen annan bedömning. 
 
Den andra identifierade slänten 2, har utifrån näraliggande 
borrningar och fältbesiktning bedömts ha tillfredsställande 
stabilitet och att den inte nämnvärt kommer att försämras vid 
byggnation. 
 
SGI efterlyser här en tydligare bedömning av ytliga ras, bl.a. 
mot bakgrund av att borrpunkt R23V tycks visa mycket lösa 
jordar de översta två meterna. 
 
Situationen beträffande uppsprucket berg med lösa block har 
inte kommenteras och SGI:s tidigare synpunkter om 
förtydligande kvarstår därmed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAMBO AB 
Rambo har i tidigare yttrande, 2014-05-14, utifrån 
vägstandard och trafiksäkerhet inom bostadsområdet, 
föreslagit gemensamma uppsamlingsplatser med förslag på 
placering. Dessa synpunkter har tillgodosetts. 
 
Vi har två synpunkter på förslagen enligt planförslag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ett nytt yttrande framför SGI att 
stabilitetet är ok. 

 
 
Kommer förtydliga detta i 
planbeskrivningen. 
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INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

1.   Illustrationskartan visar att ett sophus/skåp är inritat 
innanför parkeringsplatser och intill planerad lekplats. 
För att få en så trafiksäker situation som möjligt vid 
hämtningstillfället ska sophus/skåp placeras intill 
vägen innan parkeringsplatserna, så att sopbil kan 
stanna helt intill för tömning och inte behöva köra in, 
vända eller backa inom parkering och intill lekplats. 

2.   Genomförandebeskrivning föreslår att: 
Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställnings- 
platser för gemensamma sophus/skåp och att 
Rambo AB har genomförande. Och driftansvar. 
Vi vill informera om olika förhållningssätt och hur 
dessa påverkar avgift för sophämtning för varje 
enskild fastighetsägare. 

 
I de områden där det finns samfällighetsförening är 
det brukligt/vanligast att föreningen står för 
anordande, drift och skötsel av alla gemensamma 
anläggningar, även gemensamma sophus/skåp och 
att Rambo AB endast utför tömning. 
Renhållningsavgiften innefattar då allmän grundavgift 
och hämtning/behandling av hushållsavfallet. Rambo 
anvisar utrustning och kan om så önskas förmedla 
inköp av skåp- samfällighetsföreningen står för 
inköpskostnader. 

 
I de fall där Rambo ska stå för anläggningskostnad, 
drift och underhåll kommer renhållningsavgiften att 
utöver allmän grundavgift och hämtning/behandling 
även innefatta erforderlig avgift för anläggningen. 

 
Rambo rekommenderar att Samfällighetsföreningen 
står för genomförande, drift och underhållsansvar för 
både uppställningsplatser och gemensamma 
sophus/skåp. Samfällighetsföreningen har då ett 
helhetsansvar och kontroll över anläggningar och 
dess kostnader. 
Rambo utför tömning och behandling av 
hushållsavfall. 

 
VÄSTVATTEN 
Synpunkter; 
Munkedal Vatten AB ställer sig bakom beskrivningen 
gällande vatten och spillvatten i planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning. Synpunkter som återstår rör 
plankartan och dess bestämmelser: 

1.   Som påpekats i samrådsyttrandet behöver reserverat 
utrymme för de två spillvattenpumpstationerna inom 
planområdet utökas (kvartersmark för tekniska 
anläggningar, E). Reserverat område ska vara 10*10 
m. Utrymmet har utökats något i 
utställningshandlingen jämfört med 
samrådshandlingen. Utökningen är dock inte 
tillräcklig. 

2.   Spillvattenpumpstation vid i västra delen av 
planområdet, vid vändplanen på Trollskårsvägen, 
kan med fördel flyttas bort från Lökeberg 1:81. Detta 
för att minska behovet av sprängning inom reserverat 

Detaljplanen möjliggör utbyggnad 
av uppställningsytor för 
sopkärl/sopskåp. 
 

 
 
 
 
 
Kommer att justera detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är information som gäller 
genomförandet. 
Regleras inte genom detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer justera detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att justera detta. 
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område E. 
3.   Gällande planbestämmelsen ”Mot lokalgata ska 

byggnader placeras minst 6 meter från vägkant, 
undantaget område med bestämmelsen e1”. Med 
hänsyn till allmänna VA-ledningar räcker utrymmet 
som är markerat som U-område (prickad mark). U- 
området är utformat för att tillsammans med 
lokalgatans bredd uppgå till 6 m. 

I övrigt har Munkedal Vatten AB ingen erinran mot 
detaljplanen. 

 
LÖKEBERG 1:83 - Johan-Erik Lidholm 
Mina synpunkter från samrådet kvarstår och jag hänvisar till 
dessa. 

- Att enligt planen möjliggöra anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp tycker jag är utmärkt. 

- Jag anser dock att den i våtmarksområdet föreslagna 
platsen för parkering och lekplats är mycket 
olämpligt. Detta naturområde bör absolut bevaras. 
Jag föreslår att den befintliga lekplatsen vid Stora 
Gårviks strand byggs ut. 

- Jag anser också att ett utvidgat strandskydd behövs 
nu och i framtiden. 

 
LÖKEBERG 1:12- Per Niederbach och Reidun Stölen 
I våras framförde vi önskemålet att prickmarken (där byggnad 
inte får uppföras) på Lökeberg 1:12 bör minskas och att 
området med byggförbud bör följa den naturliga gränsen för 
det område som bör värnas för friluftslivet. Gränsen borde då 
följa branten ovanför båthuset. Vi menar att ett större område 
med byggförbud inte behövs för att säkerställa friluftslivets 
intressen. 
I kommentarer till våra synpunkter skriver kommunen att man 
inte anser det lämpligt att ändra föreslagen prickmarkering, 
utan att ge närmare motivering. Vi har tidigare pekat på att 
området ovanför branten inte kan nyttjas av allmänheten utan 
att hemfriden för området vid de befintliga byggnaderna 
störs. Ett område med byggnadsrätt som följer den naturliga 
gränsen (branten) kommer därför i praktiken inte att medföra 
några begränsningar för friluftslivet jämfört med kommunens 
förslag. Att planens mål att möjliggöra åretruntboende bör 
dessutom följa att största möjliga område med 
byggnadsmöjligheter avsätts. Sammantaget är det onödigt att 
begränsa byggnadsmöjligheterna på en fastighet om man 
inte därigenom uppnår några fördelar. Trots att kommunen 
inte anser det lämpligt att ändra byggnadsrätten på Lökeberg 
1:12 anser man det lämpligt att upprätta en ny byggrätt på 
stamfastigheten 1:4. Vi förstår inte hur man kan föreslå en ny 
byggrätt 15-20 m från stranden på stamfastigheten 1:4, inom 
gränserna för naturreservatet, samtidigt som det inte anses 
lämpligt med en byggrätt 50 m från strandlinjen utanför 
naturreservatet. Den begränsande byggrätten som nu är 
föreslagen på Lökeberg 1:12, där mindre än en tredjedel av 
den 3600 kvm stora tomten kan bebyggas, försvårar både ett 
åretruntboende samt möjligheten till en eventuell framtida 
delning av fastigheten. 

 
Vi har därför en klar förväntning att kommunen reducerar 

 
Noterar denna uppgift. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regleras inte i denna detaljplan, 
möjlighet finns i detaljplanen för 
strandzonen. 
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prickmarken till branten ovanför båthuset, så att vår fastighet 
får samma bedömning av byggnadsmöjligheter som övriga 
fastigheter i området. Om kommunen väljer att upprätthålla 
sitt ursprungsliga förslag ber vi om en motivering till att 
kommunen inte anser att det prickmarkerade området på 
Lökeberg 1:12 bör justeras samt en förklaring från 
kommunen till den inkonsekvens i bedömningen av 
byggnadsmöjligheter vi upplever i förslaget till detaljplan för 
Västra Gårvik. 

 
Vi önskar att precisera att denna mail inte är nya synpunkter 
på förslaget, men behov för en förklaring på kommunens 
bedömning av byggmöjligheter på Lökeberg 1:12. 

 
Vi ställer gärna upp på en besiktning på fastigheten 
tillsammans med kommunen. 

 
Konsekvensutredning; 
Vi har tidigare pekat på det positiva i att kommunen önskar 
en modernisering och utveckling av området. Det är dock 
svårt att få en helhetsförståelse hur de olika planerna 
kommer att beröra den enskilda fastigheten. Vi anser att det 
finns ett stort behov av en fastighetskonsekvensutredning 
som redogör för vilka konsekvenser kommunens planer har 
för den enskilde fastighetsägaren, särskilt vad gäller den 
ekonomiska belastningen. Denna synpunkt har framförts av 
Lantmäteriet i samrådsredogörelsen. Vi förväntar därför att 
detta blir genomfört av kommunen före antagandet av 
planen. 

 
Lokalgator; 
Föreslagna ändringar av lokalgator och infarter anser vi bör 
ändras i följande avseenden. 

 
Vägen nedanför infarten till Lökeberg 1:37 (Lilla 
Gårviksvägen) används i dag bara som tillfart för de två 
fastigheterna i Lilla Gårvik 1:16 och 1:17. Eftersom vi 
motsätter oss nya byggrätter i naturskyddsområdet 
förutsätter vi att det inte är flera fastigheter som behöver 
tillgång till vägen. Denna del av vägen är så brant och krokig 
och terrängen så krävande att den i princip endast kan 
användas av fyrhjuldrivna fordon. En användning av vägen 
av andra fordon med släp är inte försvarligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt med mindre det görs betydliga 
investeringar med stora årliga underhållskostnader. Fram till 
idag har ansvarig vägförening varit villig att påta sig 
investerings- och underhållskostnader för Lilla Gårvik då 
detta ansetts medföra extraordinär kostnadsbelastning för 
föreningen. Vi ifrågasätter därför om en ny 
samfällighetsförening vill ta det fulla ansvaret för en ändrad 
och mycket kostnadskrävande lokalgata. 
Vi motsätter oss därför etablering av ny lokalgata ned till Lilla 
Gårvik. 

 
Norr om fastigheterna Lökeberg 1:37 och 1:76 finns i planen 
en stor triangel markerat som Lokalgata. Utan att vi kan se 
att detta är närmare redovisat i planen ser det ut som de två 
nämnda fastigheterna skall få helt nya tillfarter. Vi förväntar 
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att kommunen redovisar vad tanken bakom den angivna 
lokalgatan är och motiverar varför man önskar att göra denna 
betydliga förändring. För vår fastighet Lökeberg 1:37 innebär 
det i sådant fall att tillfart skall ske från Trollskårsvägen i stället 
för Lilla Gårviksvägen. Området där den nya tillfarten 
är planlagd är mycket brant och därför inte lämplig som 
lokalgata. En tillfart från Trollskårsvägen i stället för Lilla 
Gårviksvägen kommer dessutom att väsentligt försämra 
möjligheterna att nå fastigheten Lökeberg 1:37. Det har lagts 
ned betydande kostnader för att bygga och underhålla den 
befintliga tillfarten via Lilla Gårviksvägen. Den nya planerade 
lokalgatan (tillfarten) kommer därutöver att medföra betydligt 
större kostnader för samfällighetsföreningen utan att 
nämnvärda fördelar uppnås. 
Vi motsätter oss därför förslaget om ny lokalgata och ändrad 
väg till fastigheterna Lökeberg 1:37 och 1:76 och anser att 
detta tas bort ur planen och plankartan. 

 
Ny byggrätt i naturvårdsområde; 
Av länsstyrelsens synpunkter i samrådsredogörelsen följer att 
det måste föreligga synnerliga skäl för att upphäva delar av 
naturvårdsområdet som berörs av förslaget om en ny byggrätt. 
Länsstyrelsen bedömer att synnerliga skäl inte 
torde föreligga för tillskapandet av en byggrätt på 
stamfastigheten 1:4. Vi delar den uppfattningen. Vi ifrågasätter 
därför ett upphävande av § 113. Förordnandet för att skapa en 
ny fastighet med byggrätt på området i Lilla Gårvik inom 
Gullmarns naturreservat. 

 
Inkonsekvens i bedömning av byggnadsmöjligheter; 
Samtidig t som kommunen anser det lämpligt att upprätta en 
ny byggrätt på stamfastigheten 1:4, 15-20 m från stranden 
inom gränserna för naturreservatet, anser man samtidigt inte 
lämpligt att utöka byggrätter och dela tomter som ligger 
utanför naturreservatet. 

 
Ett exempel på detta är den begränsade byggrätten som nu 
är föreslagen på vår fastighet Lökeberg 1:12, där mindre än 
en tredje del av den 3600 kvm stora tomten får bebyggas. 
Detta försvarar både ett åretruntboende samt möjligheten till 
eventuell framtida delning av fastigheten. Detaljplanens syfte 
är att anpassa byggrätterna för befintliga fritidshus så att 
helårsboende underlättas. Vi ber därför om en förklaring från 
kommunen till den inkonsekvens i bedömningen av 
byggnadsmöjligheter, vi upplever i förslaget till detaljplan för 
Västar Gårvik. Vi har i vårt tidigare yttrande föreslagit ett 
något större område med byggrätt som anpassat till 
topografin på fastigheten och som inte medför några 
begränsningar för det rörliga friluftslivet. 

 
Kostnader och prioriteringar; 
Vi anser att detaljplanen saknar en fullständig redogörelse för 
ansvarsfördelning och de ekonomiska konsekvenserna för 
fastighetsägarna. Förslagen om nya och förbättrade 
lokalgator (speciellt ner till Lilla Gårvik), parkeringsplatser, 
dagvatten etc. kommer att nedföra stora investerings- och 
underhållskostnader. I planen anges att konsekvensen för 
den enskilde fastighetsägaren är deltagande i nya eller 
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ombildande av samfällighetsföreningar, där både 
genomförandeansvar och driftansvar läggs på föreningen. 
Det redovisas inte vilka investerings- och underhålls- 
kostnader fastighetsägare och samfällighetsföreningen skall 
svara. Som ovan angetts föreligger ett behov av en 
konsekvensbeskrivning för den enskilde fastighetsägaren. 
Konsekvensutrednigen bör också innehålla en uppskattning 
av kostnaderna. 

 
I den angränsande detaljplanen föreslås ett nytt trädäck som 
skall förbinda Stora och Lilla Gårvik. Vi ställer oss frågande 
till en del av de prioriteringar som görs i planen. Vi anser t.ex. 
att bevarandet av Gula Villa bör prioriteras framför ett trädäck 
som förbinder Stora och Lilla Gårvik. Här kan man med små 
medel förbättra den befintliga gångstigen som förbinder Stora 
och Lilla Gårvik. Vi anser också att en gång- och cykelväg till 
Gårvik bör prioriteras framför båthamnar och nya lokalgator. 

 
Vi ställer oss bakom kommunens mål om att öka 
allmänhetens tillgänglighet till kusten och det friluftsliv den 
erbjuder. Samtidigt ger det aktuella planförslaget intrycket av 
att det är områdets fastighetsägare som betala för att 
möjliggöra detta utan att åtgärderna medför någon förbättring 
för fastighetsägarna. 

 
LÖKEBERG 1:27 – Mats och Elisabeth Persson 
Vi har lite frågor eller kanske mer funderingar kring den 
detaljplan som finns ute för granskning. Vi har inte 
kommenterat något kring tidigare förändringar runt Gårvik, 
eftersom de inte direkt berör oss. Nu när vi läser alla de 
sammanställningar som redan inkommit finns det flera frågor 
som kommer fram. Skall vi redan nu notera att den tomt vi 
har är lämplig för suterrängbyggnation? 

 

När vi ser de tomtgränser som finns angivna, stämmer de 
inte överens med vad som informerades om när vi köpte 
tomten. Jag förutsätter att det som finns i utskicken är de 
riktiga. Då kommer frågan, skall vi ansöka om servitut för 
tillfarten till vår fastighet? Trappan upp till huset ligger inte på 
vår tomt eller skall man låta det vara som det varit tidigare? 
Det står dessutom att ev. parkering skall ske på egen tomt. 
Vår tomt har knappast en möjlighet eftersom det endast är 
berg, hur skall vi göra? Skall vi även här fortsätta som hittills, 
vilket fungerar bra för alla och ligger inte i vägen för framtida 
planer. 

 
LÖKEBERG 1:29- Birgitta och Jerry Engström 
Vi anser att det är fel att bara ha 1-2 ställen där man kan 
lämna sopor, vilket kommer att medföra att många inte 
kommer att gå dit med soppåsen utan lagra på den egna 
tomten med de olägenheter det medföljer, fåglar, råttor och 
andra djur som smutsar ner och medför olägenheter. När 
man sparat några påsar tar man förmodligen bilen till 
sopstället, vilket också har en negativ miljöpåverkan. Det kan 
även finnas boende som har svårt att gå längre sträckor. 

 
Rambo vill ju gärna kalla sig ett serviceföretag och skall 
verka för medborgarnas bästa, nu skall ju enligt planen 

 

 
 
 
 
Kommer lägga in trappan upp till 
byggnaden och den hävdade 
parkeringsplatsen på stam- 
fastigheten. 
Det kan fortsätta som det har. 
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vägarna breddas på vissa ställen, om Rambo fortfarande inte 
får plats med sina bilar borde man anpassa fordonsparken 
efter verkligheten. 
 
Det positiva måste ju vara att vi som bor långt från de tänkta 
sopställen måste få en billigare taxa? 
 
LÖKEBERG 1:6- Anders Augustsson 
Det är med förvåning jag noterar att det sedan samrådsfasen 
tillkommit ett förslag att naturmarken inom Lökebergsplanen 
skall övergå från privat till samfälld ägo. Jag, som stam- 
fastighetsägaren till en stor del av området, har inte blivit 
tillfrågad och kan inte acceptera ett sådant förslag. 
 
Denna mark har ägts och vårdats av stamfastigheten sedan 
tillkomsten av planen och jag har för avsikt att fortsätta med 
detta. 
 
Jag skulle också föreslå att kommun överväger att det tillåts 
en senare nybildning av fastigheter inom planområdet på den 
del av min fastighet som ligger från Lökeberg 1:93/1:45 
norrut till Lökeberg 1:91. Detta kan med fördel göras i 
samband med en planläggning av det angränsade området 
dp Gul, inom Lökeberg 1:4, såsom skisserats i 
planprogrammet för strandzonen 2011. Ersättningsmark, 
såsom krävs enligt paragraf 113 byggnadslagen, finns 
tillgänglig inom min fastighet omedelbart väster om 
planområdet. Denna mark är av samma typ och storlek som 
eventull ny kvartersmark. 
 
I samrådsfasen har ett antal fastighetsägare föreslagit 
delning av sina fastigheter men kommunen har ansett att 
detta inte är lämpligt. Åtminstone inom den del av området 
som ligger inom min gamla stamfastighet anser jag att såväl 
storlek som terrängförhållande väl kan motivera en delning 
av vissa tomter. Detta kan ske utan olägenhet för varken 
grannfastigheter eller min stamfastighet. 
 
Jag tycker också att kommunen ska beakta föreslagets effekt 
på landskapsbilden. Jag anser att man ska ompröva 
föreslaget på en så stor byggrätt som 150 + 40 kvm, särskilt 
på fastigheter vars byggnader är synliga från fjorden. 
 
LÖKEBERG 1:48- Anita och Jonny Wejshag 
Vi är sommarboende och tillika sommarstugeägare i Gårvik, 
Trollskårsvägen 2 och vi vill här framföra våra reflektioner 
och synpunkter på förslag till ny detaljplan för västra Gårvik. 
 
Vi ser fram emot anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
och vår förhoppning är att det genomförs inom en snar 
framtid. 
Vi vill också ta del av det informationsmöte som 
kommunalrådet Åsa Karlsson kommer att arrangera för att 
informera allmänheten om detaljplaneförslaget! Då vi inte bor 
i kommunen emotser vi tacksamt datum, tid och plats. 
 
Vi åberopar våra tidigare inskickade synpunkter från 
samrådskedet och hänvisar till dessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanen reglerar inte någon 
fastighetsägarändring. Vill någon få 
till en förändring så är det reglerat i 
plan- och bygglagen. 

 
 
Det går alldeles utmärkt i 
fortsättningen också. 

 

 
Får handläggas med en ansökan 
om plantillstånd. 
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Därtill vill vi komplettera med följande synpunkter: 
Vi kan inte se behovet av parkeringsplatser som föreslås vid 
Kåsekasevägen och Lilla Gårviksvägen. Vi husägare 
parkerar på och inom egen tomt/fastighet och det finns ju en 
besöksparkering vid infarten till området. Områdets lokalgator 
bör inte belastas för mera trafik. Varför denna parkering inom 
området Västra Gårvik och inte inom området Östra Gårviks 
planområde? 
 
Gemensam sophantering är bra, gärna med möjlighet till 
sopsortering. Vi anser att sop- och återvinningsstation med 
fördel skall och kan placeras i anslutning till den nu stora 
parkeringsplatsen vid infarten till vårt bostadsområde. Den 
kan ju då serva hela Gårviksområdet! 
 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
naturmark inom området. Det gäller Västra Gårviksområdet – 
varför gäller detta inte också inom Östra Gårviks området, vi 
kan inte utläsa det i planförslaget. 
 
Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till att det är 
Trafikverket som har ansvar för trafiksäkerheten och vi syftar 
då specifikt på vägen ut till Gårvik från Munkedal. Om och 
när kommunen genomför detaljplaneförslaget- ifrågasätter vi 
skarpt kommunens eget ansvar gällande säkerhet och 
trafiksäkerhet. Kommunen som planerare skall tillse en god 
vägplanering. Redan idag är vägen hårt belastad och man får 
vara tacksam att inga allvarliga trafikolyckor eller incidenter 
har hänt. Med än mera trafik ser vi oroande på framtiden om 
inte vägen förbättras och breddas. 
 
Hur är plan och tankar när det gäller förslag till lekplats inom 
Västra Gårviksområdet? Vem är juridiskt ansvarig när det 
gäller eventuella incidenter och tillika ansvarig för 
utrustningens säkerhet? Barn är mycket mobila och barn tar 
omedvetet ofta många risktaganden! Var i plan ligger förslag 
till lekplats inom Östra Gårviksplanen (Ödsby) ? 
 
Paragraf 113- ansökan; 
Vi ställer oss frågande till. Varför finns ingen ersättningsmark 
föreslagen gällande Lilla Gårvik? Vi anser att ersättningsmark 
måste finnas, är det inte brukligt att det är ett förfarande vid 
dylikt agerande och förslag? 
 
Med förhoppningar om att våra synpunkter beaktas och att vi 
får svar samt en önskan om ett mottagningsbevis på vår 
framställan. 
 
LÖKEBERG 1:64 – Mona och Ingemar Mellgren 
Parkeringar och lekplats; 
Kommunen anser att parkeringsplatser och lekplats ska 
anläggas inom Västra Gårviks planområde men inte inom 
planområdet för Östra Gårvik. Varför dessa skillnader? Är 
den kommunala parkeringen inte för besökare till Västra 
Gårvik? Behöver inte barnen på Östra Gårvik någon 
lekplats? Vika lagparagrafer stöder dessa förslag från 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig blir gemensamhets- 
föreingen /samhällsföreningen. 

 
 
 
 
 
 
 
Kommunen ser att tre områden är 
för befintliga resp. ny byggrätt för 
gemensamma tekniska 
anläggningar, en är för en befintlig 
fastighetsreglering och den sista är 
för en ny fastighet. 
Det finns mycket gått om naturmark 
i detaljplanen. 
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kommunen? 
 

Sophantering; 
Vi vill ha kvar soptunnan vid tomtgränsen. Om kravet på 
gemensam sopstation trots allt förverkligas bör denna läggas 
på kommunens fastighet vid Gårviksvägen och inte bredvid 
en föreslagen lekplats. Det är inte heller acceptabelt att en 
sopstation inom detta planområde ska serva fastigheter som 
ligger utanför området. Trafiktätheten på Kårekasevägen 
skulle bli alltför hög. En sop- och återvinningsstation placerad 
på den kommunala mark vi föreslår, kan med fördel ge 
service åt hela Gårviksområdet. 

 
Ansvar för dagvatten och skötsel av naturmark; Vi accepterar 
inte kommunens krav att gemensamhetsanläggningen ska 
ansvara för dagvattnet. Varje fastighet ska ju ansvara för det 
egna dagvattnet. Därför känns detta krav mycket märkligt och 
bör tas bort. Detta krav ställs inte på fastighetsägarna på 
Östra Gårvik. Varför denna skillnad? 

 
Sedan samrådsfasen har ytterligare ett krav tillkommit, 
nämligen att gemensamhetsanläggningen också ska ansvara 
för och bekosta skötseln av all naturmark inom planområdet. 
Detta bara för att ägaren till en av stamfastigheterna vill så. 
Något sådant krav ställs heller inte på fastighetsägarna inom 
Östra Gårviksplanområdet. Än märkligare är att vi som äger 
fastigheter inom Västra Gårvik enligt planförslaget också ska 
ansvara för naturmark mellan Gårviksbäcken och 
Gårviksvägen som hör till stamfastigheten för Östra Gårvik, 
Ödsby 3:6. Vi accepterar inte heller detta krav. 

 
LÖKEBERG 1:59 – Sissel Nilsson- Nygaard 
Eftersom fastigsägare enligt planen skall kunna parkera inom 
egen fastighet finns det inget behov av parkeringsplatser. 
Tillräckligt antal finns inom kommunens parkering. 

 
Någon lekplats behövs inte heller. Det finns redan en sådan 
på Gårviks badplats. Satsa hellre på att förbättra denna. Det 
är ju på badpaltsen de flesta barnen vistas. 

 
Jag vill ha kvar soptunnan nära tomtgränsen. Om sopstation 
ska byggas bör den inte ligga vid Kårekasevägen utan på 
kommunens mark på östra sidan av Gårviksvägen. Det skulle 
bli alldeles för mycket trafik på lokalgatan om den placeras 
inom planområdet. Dessutom planeras en lekplats bredvid 
sopstationen och det anser jag inte vara lämpligt. 

 
Enligt planen ska varje fastighetsägare ta hand om det egna 
dagvattnet. Därför finns det ingen anledning att kräva att 
gemensamhetsanläggningen ska ansvar för dagvatten. 

 
Det föreligger också krav på att gemensamhetsanläggningen 
ska ansvara för all anturmark i området för att en markägare 
vill det. Detta krav är oacceptabelt, anser jag. 

 
Lokalgatorna behöver inte breddas. Bredare gator gör att 
bilarnas hastighet ökar och det vill jag inte. 
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Det finns ingen anledning att dra ned Lilla Gårviksvägen som 
lokalgata till naturreservatet i Lilla Gårvik. Backen ner är 
väldigt brant och kostnaden för att anlägga väg där och för att 
underhålla den skulle bli orimligt hög. 

 
Pumpstationen vid Gårviksbäcken bör flyttas så att 
avloppsvatten vid ev. fel på pumpen inte riskerar att rinna ut 
på badplatsen via Gårviksbäcken. Placera den hellre på 
andra sidan av Gårviksvägen på kommunens mark. 

 
Flera olikheter förekommer mellan planerna för Västra och 
Östra Gårvik. Jag anser att likabehandling är viktig och vill 
därför ta bort olikheterna som exempelvis gäller ansvar för 
naturmark, dagvatten från den, parkeringsplatser o.s.v. 

 
Jag tycker inte att någon ny byggrätt skall godkännas inom 
naturreservatet vid Lilla Gårvik. Annan, lämpligare mark 
måste finnas att lägga en bostad på. 

 
Specifika synpunkter; 
I planen påstås att VA-utredning visar otillräckligt med 
grundvatten i området. Den bifogade VA- utredningen 
behandlar dock inte grundvattenfrågan. Jag har fullgott vatten 
i tillräcklig mängd idag och anser därför inte att kommunen 
kan tvinga en anslutning till kommunalt vatten. 

 
LÖKEBERG 1:4 – Roy Löwendal 
Som vi framförde i samrådsyttrandet är vi mycket positiv till att 
byggrätt föreslås för den mindre sommarstuga som ligger 
oreglerad på vår fastighet Lökeberg 1:4. Stugan är från 50- 
tqlet och uppfördes på mark som reglerades av ett 
tomtarrendekontrakt. Kontratet är daterat april 1952 och löpte 
på 49 år. Hänsyn togs till sommarstugan då Gullmarns 
naturreservat bildades år 1983. Att upphäva naturreservatet 
för detta område kan inte påverka syftet med det ca 16 499 
hektar stora reservatet. Syftet med naturreservatet är att 
bevara Gullmarn som ett marinbiologiskt värdefullt referens- 
område för vetenskaplig forskning, att slå vakt om Gullmarns 
betydelse som reproduktions- och uppväxtområde för 
åtskilliga värdefulla fiskarter och att genom studier inom 
ramen för ett kontrollprogram fortlöpande följa förändringar i 
vattenmiljön. Syftet är även att värna om möjligheterna att 
nyttja området för friluftsliv och rekreation med 
hänsynstagande till områdets vetenskapliga intressen och att 
bevara attraktiva landskapstyper samt intressanta växt- och 
djurmiljöer i omgivande strandområden. 

 

Enligt planhandlingen kommer området för den föreslagna 
byggrätten att undantas från detaljplanen om länsstyrelsen 
vid antagandet inte har upphävt den del av naturreservatet 
som tomten omfattas av. Om tomten undantas från 
detaljplanen bör det rimligen inte finnas några krav på 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp för stugan. 
Marken kring stugan ska inte omfattas av 
gemensamhetsanläggningen för allmän plats. Vi ser dock 
gärna att området befrias från förordnandet enligt BL § 113, 
då tomten sedan länge är ianspråktagen som privat mark. 

Naturreservatet kommer att ligga 
kvar över den föreslagna nya 
tomten. 
Dispens kommer att behövas för 
nybyggnad, annars inte. 
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Stugan fanns då byggnadsplanen antogs år 1966 och 
förordnandet enligt BL § 113 påfördes marken. I 
planhandlingen framförs att stugan är i dåligt skick. Detta är 
dock inte fallet från sett att den är i behov av viss målning. 
 
Enligt föreskrifter 19 § naturvårdslagen för landområdena 
kring Gullmarn är det bl. a förbjudet att utan länsstyrelsens 
tillstånd att uppföra helt nybyggnad med undantag av 
anläggning, som behövs för jordbruket, skogsbruket eller 
yrkesfisket och ej tillgodose bostadsändamål. Förbudet gäller 
dock inte till-, på- eller ombyggnad utan endast nybyggnad. 
Om länsstyrelsen inte upphäver naturreservatet för det 
område som omfattas av tomten, vill vi att kommunen 
överväger att ändå planlägga marken som kvartersmark med 
begränsning i byggrätten till att endast omfatta till-, på- eller 
ombyggnad. 
 
Detaljplanens syfte är att anpassa byggrätterna för befintliga 
fritidshus och fastigheter så att helårsboende underlättas. 
Syftet är även att säkerställa och förbättra tillgängligheten för 
det rörliga friluftslivet, vilket borde innebära att kommunen 
har ett stort ansvar för detaljplanens genomförande vad gäller 
allmänna platsmarken. Vi anser därför att kommunen bör 
vara initiativtagare till att ansöka om lantmäteriförrättning för 
bildande av gemensamhetsanläggning och samfällighets- 
förening för allmän platsmark Natur och att detta ska framgå 
av genomförandebeskrivningen. 
 
SÖDRA GÅRVIKS-VÄGFÖRENING 
Såsom ansvariga för vägarna vill vi påpeka att 
LOKALGATORNA inte överensstämmer med dagens vägnät 
på flera väsentliga punkter och vill att detta korrigeras. Nedan 
följer en beskrivning av avvikelserna. 
 
Domarringen: En breddning har gjorts vid mynningen mot 
Kårekasevägen och en mötesplats är inlagd. Dessa 
förändringar är föreslagna som åtgärder som en blivande 
samfällighetsanläggning kan, inte måste, utföra. Dessa skall 
därför inte införas i plan. Baserat på antalet fastigheter på 
denna väg finns det inte någon anledning till någondera 
åtgärden. 
 
Lilla Gårviksvägen: Vägen nedanför infarten till Lökeberg 
1:37 är mycket brant, underhålls inte av vägföreningen och 
används bara som tillfart för de två fastigheterna i Lilla Gårvik 
1:16 och 1:17. Vägen nedåt slutar dessutom där avfarten 
finns till 1:17 och nedanför detta finns ingen bilväg, endast en 
stig som dessutom inte har den sträckning som finns på 
plankartan utan går rakt ned mot lastageplatsen. Den nya 
LOKALGATAN som finns utmärkt åt väster mot 1:17 är 
endast infart till denna fastighet. Denna del av vägen är så 
brant och krokig att den endast är brukbar med fyrhjulsdrivna 
fordon. En användning av vägen av andra fordon eller fordon 
med släp utgör fara för trafiksäkerheten. Vi vill också påpeka 
att denna del av vägen ligger inom Gullmarens naturreservat. 
För att skona naturreservatet och undvika skador på 
tillfartsvägen föreslår vi att dessa sträckningar inte blir 
LOKALGATA utan istället markeras såsom i 

 
 
 
 
 
Kommunen kommer att ansöka om 
upphävande av förordnandet. 

 
 

 
Se ovan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att se över detta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissa breddningar av lokalgatan 
finns i gällande detaljplan, samt 
möteplats läggs in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En justering av lokalgatan här 
kommer att göras som föreslagits. 
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Bergsviksplanen, ”Naturmarken skall vara tillgänglig för höst 
1 st. utfart per angränsande fastighet”. 
 
Trollskårsvägen: Norr om fastigheterna Lökeberg 1:37 och 
1:76 finns markerat som LOKALGATA en stor triangel. I 
gällande plan finns utritat en mindre väg i detta område som 
tillfart för dessa fastigheter. I dag finns endast en kort tillfart i 
detta område, streckad på kartan, till 1:76. Tillfart till 1:37 
sker idag via Lilla Gårviksvägen. Området är mycket brant så 
det finns ingen möjlighet att anlägga väg såsom angivits i 
plankartan. Denna del bör därför tas bort ur plankartan. 
 
Omedelbart väster om detta område har sedan 
samrådsplanen vägen inkorrekt utvidgats norrut till 
fastighetsgränsen för 1:45. Området består delvis av berg i 
dagen och kan därför svårligen bli LOKALGATA. 
Sträckningen bör ändras till den dragning som fanns i 
samrådsversionen. 
På samma sätt har vägen breddas söderut längs 1:29. Även 
här bör sträckningen från samrådshandlingen användas. 
Slutligen i den del av Trollskårsvägen som går norrut längs 
1:52 är vägen dragen för långt norrut med ca 15 meter. Detta 
område är mycket brant och kan inte göras till LOKALGATA. 
Det finns inte heller något sådant behov och därför bör denna 
del kvarstå som NATUR. 
 
LÖKEBERG 1:98 – Margareta Eliasson 
Det är positivt att vi kommer att få tillgång till kommunalt 
vatten och avlopp. Vi har emellertid god egen 
vattenförsörjning idag och har investerat mycket i rening av 
vattnet som nu har bra kvalite`. Vi vill alltså inte tvingas att 
ansluta oss till kommunala vattennätet. 
Vår tomt är en sluttningstomt. Skall vi kunna utnyttja den 
möjlighet som planförslaget öppnar för att uppföra byggnad 
på 150 kvm måste fastigheten i sin nedre del överstiga fyra 
meter. Det måste finnas utrymme för sådana lösningar då 
tomternas utseende varierar så mycket som de gör. 
 
Vi anser att den sk. prickmarken på vår tomt mot öster är 
onödigt stor och skall reduceras. 
Vi har redan idag bekymmer med trafikintensiteten på 
Gårviksvägen och Kårekasevägen och ser med oro på den 
planerade utbyggnaden av marinorna på Stora och Lilla 
Gårvik. Vi vill att kommunen gör en trafikutredning för att ta 
reda på hur stor trafikvolym som är acceptabelt ur 
säkerhetssynpunkt. 
Vi protesterar mot att kommunen lämnar över ansvar och 
kostnader för infrastrukturen i området till en samfällighet 
samtidigt som kommunen i detaljplanen anger hur denna 
struktur skall se ut. Exempel på detta är breddningen av 
korsningen Domarringen och Kårekasevägen, en åtgärd som 
inte motiveras av antalet boende eller trafikintensiteten. 
Andra exempel är anläggande av parkering- och lekplatser 
på några angivna platser. Parkeringsplatser kommer att 
finnas i tillräcklig mängd på den kommunala 
parkeringsplatsen. Det är också angeläget att trafiken på 
lokalgatorna begränsas så långt som möjligt. Vi har redan en 
lekplats på stranden som kan förbättras. Genom att bevara 

 
 
 
Kommer att följa upp detta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att kolla upp detta och 
justera vid behov. 

 

 
 
 
 
Kommer att kolla upp dessa 
sträckor också. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det följer gällande detaljplan, finner 
ingen anledning att ändra det. 
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naturområden ger vi också möjlighet till naturliga lekytor. 
Skall samfälligheten ha ansvar måste den förfoga över beslut 
om åtgärder och kostnader. 
Kommunen vill att ansvar för skötsel av naturmark inom 
planområdet skall åvila en samfällighet för Västar Gårvik. Vi 
vänder emot att detta ansvar överförs från markägaren till en 
förening. Motsvarande lösning har inte valts för Östra Gårvik, 
vilket vi finner egendomligt. Varför behandlar kommunen 
invånarna i de båda områdena så olika? Gäller inte 
likabehandlingsprincipen? 

 
Vi motsätter oss upphävandet av § 113- områden, som en 
gång skapades för att skydda områden nära strandlinjen. 
Detta förfarande är en försvagning av allemansrätten. Vi 
vänder oss därför emot att man skapar en ny fastighet med 
byggrätt och uppförande av sjöbodar på § 113- område i 
strandzonen. Kommunen har ju som målsättning att öka 
tillgängligheten, men denna exploatering får motsatt effekt. 

 
Naturområden skall bevaras i största möjliga mån. Att 
placera pumpstation mellan Domarringen och 
Kårekasevägen är olyckligt. Det är stor risk att spillvatten från 
stationen går rakt ner i den direkt angränsande Gårviksbäcken 
och ner i till badviken. Vi vill alltså inte § 113- förordnandet för 
detta område skall upphävas. Vi anser att en naturinventering 
skall göras runt Gårviksbäcken. 

 
Vi vill ha kvar sophämtningen som den sker idag. Skall 
sopstationen finnas i bostadsområdet, måste de vara fler än 
de Rambo föreslår. De måste vara placerade så att de 
boende har gångavstånd till stationerna, inte minst för att 
begränsa trafiken på lokalgatorna. För stora sopstationer blir 
lätt sanitära olägenheter. 

 
Vi anser att det är mycket olyckligt att bygga i naturområden 
och speciellt nära strandzonen. Den nya fastighet som 
föreslås intill Lökeberg 1:16 ligger alltför nära stranden och 
kommer att innebära ett stort ingrepp i ett känsligt område. 
Tillgängligheten till strandzonen kommer att begränsas för 
allmänheten väsenligt. Området är mycket litet och ett hus 
skulle förändra miljön fullständigt. En vacker promenad går 
längs strandlinjen och används av många både sommar och 
vinter. Borde vi inte värna om de få naturområdena som finns 
kvar vid Gullmarsfjorden istället för att bygga bostadshus vid 
stranden? Det finns gott om andra områden att bygga på 
som inte förstör känsliga områden. En gång bestämdes att 
detta område skulle bevaras och vårdas för framtida 
generationer. Låt oss fortsätta att göra det. 

 
När vatten och avlopp ska anläggs, måste naturligtvis vissa 
ingrepp göras i naturen, men vissa områden är direkt 
olämpliga att exploatera. Avlopps- och pumpstationen vid 
Gårviksbäcken vid Kårekasevägen och Domarringen är ett 
sådant exempel. Ett haveri skulle kunna få förödande 
konsekvenser, då bäcken mynnar direkt ut i badviken. 
Bäckravinen är ett naturområde, som rymmer ett rikt djurliv. 
Nog måste det gå att hitta en lämpligare och säkrare plats att 
placera pumpstationen på. 
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LÖKEBERG 1:30 – Maria Jonsson 
Undertecknad fastighetsägare vidhåller de synpunkter som 
jag framfört i tidigare skrivelse om att min utfart ska vara 
norrut från tomten mot vägen Domarringen. 
 
Enligt plankartan är min tomt prickmarkerad, vilket betyder att 
hänsyn måste tas till fornlämningar. Jag hävdar att detta är 
felaktigt eftersom en tidigare utgrävning och flytt av den enda 
fornlämning som finns, är gjord av den förre ägaren till 
fastigheten, Elon Dahl, i samförstånd med berörda myndig- 
heter, se bif. kopior. 
 
Jag förutsätter att detta beaktas så att jag härmed får samma 
byggrätt som övriga fastighetsägare. 
 
LÖKEBERG 1:107- Andreas Westerhäll 
Om det i illustrationskartan inritade promenadstråket mellan 
vår fastighet 1:107 och grannen 1:103 skulle bli verklighet, 
kommer det innebära påtaglig inskränkning i integriteten för 
vår familj. Detta eftersom avståndet mellan promenadstråket 
och vår entre bara blir 2 meter. Syftet med köpet av 
fastigheten kring årsskiftet var rekreation, men också goda 
möjligheter till framtida året runt boende och detta ser vi nu 
hotas. Att kommunen vill tillgängliggöra för allmänheten har vi 
dock förståelse för, men vi vill undvika framtida skyltning om 
allmän utsiktsplats så att folk går förbi alldeles kring vår 
husknut) i realiteten tvingas besökare då klättra upp för en 
liten fornminnesmärkt bergsknalle precis mellan vårt hus och 
grannens staket). 
 
Därför vill vi att planer om det aktuella promenadstråket till en 
eventuell utsiktsplats stryks. Alternativt vill vi att 
promenadstråket flyttas till en rymligare allmänning, tex. Den 
mellan 1:25 och 1:27, som dessutom blir en genare väg från 
badplatsen. Men här finns många alternativa lösningar som 
jag vill föra en diskussion om ifall detta ska genomdrivas. 
T.ex. att vi (1:107) avyttrar eller byter lite mark i östra delen 
av tomten för att skapa en ny allmänning med 
promenadstråk. 
 
I övrigt vill vi att man far varsamt fram vid utvecklingen av 
området då det i vårt tycke är småskalighet i bebyggelse, 
hamnverksamhet och vägnät som gör Gårvik unikt och 
vackert. Gatubelysning t.ex. är vi inte intresserade av. 
 
LÖKEBERG 1:72 – Mats, Mari och Reine Pettersson 
Vi upprepar våra synpunkter från samrådsskedet och 
hänvisar till dessa men lägger till följande: 
 
Gemensamhetsanläggning för naturmark; 
Vi motsätter oss mycket bestämt kravet på att en 
gemensamhetsanläggning ska ha ansvar för all naturmark 
inom området. Dessutom gäller detta krav naturmark inom 
Gullmarns naturreservat, vilket är mycket anmärkningsvärt. 
 
Gemensamhetsanläggningen ska, enligt planförslaget, också 
ansvara för dagvattnet. Detta protesterar vi mot. Varje 
fastighetsägare ansvarar ju för den egna fastighetens 

 
 
 
 
 
Kommer att se över detta, innan 
antagandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta regleras inte av detaljplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ligger som en upplysning i 
illustrationskartan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blir en fråga för 
samfällighetsföreningen. 
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dagvatten. 
 

Sopstation; 
Enligt planförslaget ska sopstationer anläggas. Vi vill ha kvar 
soptunnan vid tomten. Om sopstation ändå byggs vill vi 
absolut inte ha den vid den föreslagna parkeringen/lekplatsen 
vid Kårekasevägen. Den är ju tänkt att även serva fastigheter 
utanför planområdet. Lägg den istället på kommunens mark 
östra sidan av Gårviksvägen. Trafiken på lokalgatan är 
mycket tät på sommaren och vi vill inte att Kårekasevägen 
ska belastas av ytterligare fordon på väg att slänga sopor. 

 
Lokalgator; 
De lokalgator som finns utretade på plankartan 
överensstämmer inte alls med hur det ser ut idag, vilket 
påstås. Dessa fel måste rättas till (se skrivelse från Södra 
Gårviks vägförening). 

 
VA-ledningar och pumpstationer; 
Det är otydligt hur va-ledningar ska dras och varför pump- 
stationerna ska ligga där de ritas in. Pumpstationen vid 
Gårviksbäcken bör flyttas till andra sidan av Gårviksvägen så 
att ett bräddavlopp inte går ut i den. Bäcken rinner ju ut på 
kommunens bästa badstrand och om det skulle uppstå ett 
allvarligt fel på pumpen skulle badvattnet kunna förorenas av 
avloppsvatten. Den risken måste tas bort helt. 

 
Skillnad mellan folk och folk? 
Kommunen föreslår även efter samrådsskedet att en ny 
fastighet med byggrätt ska skapas på Lilla Gårvik inom 
Gullmarns naturreservat. Fastighetsägaren har begärt 
specialregler som byggrätt till tomtgräns och det har 
kommunen gått med på utan hållbar motivering. Vi anser att 
en avstyckning där inte får ske. 

 

Vi andra fastighetsägare begärde vis samrådskedet att få 
möjlighet att dela fastigheten. Samtliga begäranden avslogs i 
klump med motiveringen att tomterna blir för små(under 
1000kvm/styck), att tillgängligheten är för dålig och att 
trafiksäkerheten skulle minska. Den föreslagna tomten inom 
naturreservatet är mindre än alla de som skulle kommit till 
efter delning, den är definitivt mer svårtillgänglig och ur 
trafiksäkerhetssynpunkt mindre lämplig än de tomter man 
sagt nej till. Vi undrar hur det står till med 
likabehandlingsprincipen i Munkedals kommun.? 

 
Planskillnader; 
Det finns många skillnader mellan denna plan och planen för 
Östra Gårvik (Ödsby). Vi har krav på att anlägga 
parkeringsplatser och lekplats, ansvara för naturmark och 
dagvatten från naturmark osv. vilket inte fastighetsägarna på 
Östra Gårvik har. Varför dessa skillnader? Det vill vi ha ett 
klart och tydligt svar på. 

 
Synpunkter på upphävandet avförordnande enligt § 113 BL. 
Vi motsätter oss bestämt att en ny fastighet med byggrätt 
skapas inom Gullmarns naturreservat i Lilla Gårvik. Därför 
säger vi nej till förslaget om upphävande av § 113- 

 
 
 
 
 
 
 
Se sist i utlåtandet. 
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förordnandet där. 
 

Likaså motsätter vi oss upphävande av detta förordnande där 
pumpstationen vid Kårekasevägen är placerad. Vår 
motivering finns på synpunkterna på Lökebergsplanen och vi 
hänvisar dit. 

 
LÖKEBERG 1:32 – Åke och Margaretha Thorin 

1.   Vi anser att båda detaljplanerna skall slås samman 
till en plan, då dessa har väldigt mycket gemensamt 
och bör behandlas samtidigt och på samma sätt. 

2.   Betr. § 113- ansökan hänvisar vi till våra svar till 
kommunen och Länsstyrelsen 2013-10-02 och 2014- 
02-09. 

3.   Ang. trafikvolymer på Gårviksvägen anser vi att 
trafikverkets planer gällande infrastrukturen bl.a. 
Gårviksvägen och parkeringar samt kommunens 
planer för ev. utbyggnad ovillkorligen måste 
samordnas och förlöpa i takt med varandra! 

4.   Om behov av lekplats verkligen föreligger, föreslår vi 
att den blir gemensam för Västar Och Östra Gårvik 
och anläggs vid ”fotbollsplanen” på östra sidan om 
vägen. 

5.   Gemensamhetsanläggning för dagvatten och 
naturmark: 
Enligt planen skall dagvatten tas omhand inom egen 
fastighet. Det finns därför inget skäl att kräva att 
gemensamhetsanläggningen har ansvar för 
dagvatten. Något sådant krav finns inte i 
planförslaget för Östra Gårvik. Sedan samrådsfasen 
har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ansvara för all 
naturmark inom området. Detta krav gäller inte 
planförslaget för Östra Gårvik och är inte 
Acceptabelt. Särskilt anmärkningsvärt är att det 
gäller naturmark inom Gullmarns naturreservat. 
Dessutom har under planprocessen gränsen mellan 
Östra och Västra Gårvik ändras så att till Västar 
Gårvik nu hör naturmark inom stamfastigheten 
Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan inte vara 
rimligt att fastighetsägare inom Västra Gårvik skall 
ansvara och ha kostnader för detta. 

6.   Lokalgator; 
Vi vill påpeka att lokalgatorna inte överensstämmer 
med dagens vägnät. Vi anslutningen Kårekasevägen 
– Domarringen är en breddning inlagd i planen. En 
mötesplats på Domarringen är också inlagd. Dessa 
förändringar är föreslagna som åtgärder som en 
blivande samfällighetsförening kan, inte måste, 
utföra. Dessa skall därför inte införas i någon plan. 
Baserat på antalet fastigheter på denna väg finns det 
inte någon anledning till någondera åtgärden. 

7.   Slutligen har vi konstaterat att de med planen för 
Västra Gårvik bifogade kartorna inte till 100 % 
överensstämmer med de tomtrör som sattes ner när 
fastigheten avstyckades. 
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LÖKEBERG 1:58 – Olle och Ingrid Gustavsson 
Våra synpunkter från samrådsfasen kvarstår. Vi hänvisar till 
dem och lägger till följande: 

 
Parkeringsplatser: 
Som vi tidigare påpekat behövs inte de föreslagna 
parkeringsplatserna vid Kårekasevägen och Lilla 
Gårviksvägen. Enligt plan ska parkering ske inom den egna 
fastigheten och det finns en stor kommunal parkering vid 
infarten till området. Lokalgatorna bör inte belastas med mer 
trafik. 

 
 

Sopstation; 
Den föreslagna sopstationen vid Kårekasevägen, som även 
ska vara till för fastigheter utanför området, är olämpligt 
placerad. Den bör flyttas till kommunens fastighet vid 
Gårviksvägen. Dit är det lätt att ta sig både för sopbilar och 
för fastighetsägare som ska lämna sina sopor. Lokalgatan, 
som redan nu har tät trafik, slipper då också ytterligare 
trafikbelastning, Helst vill vi dock ha kvar vår soptunna vid 
fastigheten. 

 
Gemensamhetsanläggning för naturmark och dagvatten; 
Kravet att samfälligheten ska ansvara för och bekosta 
skötseln av all naturmark inom området anser vi vara helt 
oacceptabelt. Vi accepterar inte heller att samfälligheten ska 
ansvara för dagvattnet för naturmark. Varje fastighetsägare 
ska ju ta hand om sitt eget dagvatten. 

 
Pumpstation; 
Om en pumpstation behövs i området bör den inte läggas vid 
Kårekasevägen/Domareringen invid Gårviksbäcken. Ett 
eventuellt bräddavlopp ner i bäcken vore olyckligt då den 
mynnar på den kommunala badplatsen. Lägg den hellre på 
kommunens mark på östra sidan av Gårviksvägen. 

 
Suterränghus; 
Vi anser att suterränghus inte ska vara tillåtna inom 
planområdet, dock med undantag för fastigheten Lökeberg 
1:49. 

 
Trafikbelastning på Gårviksvägen; 
Vi upprepar vårt tidigare krav på beräkning av 
trafikvolymerna utmed den smala och slingriga Gårviksvägen 
efter fullt utbyggda planer i området. En 
miljökonsekvensbedömning behövs också. 

 
Synpunkter på upphävande av förordnande enligt § 113 
byggnadslagen; 
Det finns ingen beskrivning av funktion och föreslagen 
placering av pumpstationerna. Detta krävs för att kunna 
bedöma om det är rimligt att upphäva § 113- förordnandet för 
dessa områden. 

 
En av pumpstationerna är placerad vid Gårviksbäcken i 
korsningen mellan Kårekasevägen och Domareringen. Om 
en pump är nödvändig att ha i detta område bör den dock 

29



22
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

flyttas till andra sidan av Gårviksvägen och läggas på 
kommunens kvartersmark där. Miljön i bäckravinen är känslig 
och en avloppspump kan det kanske bli fel på vid något 
tillfälle så att avloppsvatten rinner ut på den kommunala 
badplatsen där Gårviksbäcken mynnar. Vi motsätter oss 
därför att § 113. Förordnandet upphävs där. 

 
Vi motsätter oss också att § 113- förordnandet upphävs i Lilla 
Gårvik inom Gullmarns naturreservat för att skapa en ny 
fastighet med byggrätt. Bevara naturreservatet! 

 
LÖKEBERG 1:65 – Gun Carlsson 
Parkering; 
Kommunen anser att parkeringsplatser behövs. Vilken 
lagparagraf baseras detta på? Varför finns detta behov inte 
inom Östra Gårviks planområde? Det finns ju en kommunal 
besöksparkering som borde kunna användas av alla 
besökande till området. Avstånden till denna är ungefär 
densamma från båda områdena. 

 
Sophantering; 
Gemensam sophantering är ett bra förslag. Det är dock 
olämpligt att lägga denna i samband med en föreslagen 
lekplats. En bättre placering är den kommunala fastigheten 
vid Gårviksvägen. Här skulle med fördel en sop- och 
återvinningsstation kunna serva hela Gårviksområdet. 

 
Lekplats; 
Kommunen menar att lekplatsen vid Gårviks badplats inte är 
tillräckligt nära. Var finns det för regler som kommunen 
hänvisar till? Vidare anser kommunen att badplatsens 
lekplats inte är lämplig när badbryggorna ligger på land. 
Kommunen kan mycket väl lägga bryggorna på en av 
kommunens fastigheter, antingen den vid vändplatsen vid 
hamnplan eller på den kommunala parkeringen. Ett alternativ 
är att anlägga en ny lekplats invid fotbollsplanen. Denna 
kunde då också vara till för barnen på Östra Gårviks område. 

 
Lokalgator; 
Till fastigheterna Lökeberg 1:65 och 1:67 leder en ca 50 meter 
lång lokalgata med adress Kårekasevägen 10 och 12. Vid en 
ev. leverans av material och virke till fastigheterna och 
leverantören använder gps visar denna helt fel väg. Då 
vägen inte är med i GPS-nätet. I stället blir man hänvisad att 
köra in på Stenviksvägen efter att ha passerat 
Kårekasevägen 4. Hur ställer detta sig i en akut situation vid 
eventuell utryckning av ambulans, brandkår eller dyligt. 
Märkning av Kårekasevägen 10 och 12 med tydlig skyltning 
behövs. 

 
VA-ledningar och pumpstationer; 
Dragning av VA-ledningar måste förtydligas. Det behövs en 
förklaring till förslaget om antal och placering av 
pumpstationerna. 

 
Gemensamhetsanläggning för dagvatten och naturmark; 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
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naturmark inom området. Detta krav gäller inte för 
planförslaget Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller naturmark 
inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har under 
planprocessen gränsen mellan Östra och Västra Gårvik 
ändras så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom 
stamfastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksvägen. Det kan inte 
vara rimligt att fastigheterna inom Västra Gårvik skall ha 
ansvar och ha kostnader för detta. 

 
LÖKEBERG 1:21 – Tomas Torstensson 
Anser att onödigt stor del av min tomt prickmärkts, ända upp 
emot befintlig byggnad och detta kommer att försämra 
framtida försäljning avsevärt. Dessutom minskas möjligheten 
för framtida ägare att bygga suterränghus, betydligt. 

 
Därför bör prickmärkt område minskas till åtminstone halva 
bredden utefter hela längdsträckan. 

 
Vad gäller naturområdet: att det har markerats lite mycket på 
den del som bostadshuset nedåt bäcken vore önskvärt. 

 
Gällande upphävande av förordnande enligt § 113 
byggnadslagen. Berört område nr 6. 
Läst igenom samrådsredogörelsen där Västvattens 
detaljerade synpunkt 1 prickad mark inom ….. 

 

Det uppstår en slutsats att…. Varför så mycket prickmärkning 
har lagts på min mark Lökeberg 1:21 samt Lökeberg 1:80. Då 
detta kan vara grund för framtida va anläggningsarbeten. 
Där av önskar jag en minskning av prickmarkeringen. 

 
Dessutom, prickmärkningen utgör en väsentlig minskning av 
fastigheternas värde. 

 
En fråga: När användningen från allmän platsmark(natur) till 
kvartersmark för tekniska anläggningar ( E ). 
Bör det ju utgöra en fastighetsförändrings åtgärd? 
I så fall bör ju en ersättning utgå? 
Hur mycket kommer va anslutningen att kosta? 
Bygglovstaxan vad kostar denna? 

 
LÖKEBERG 1:77 – Krister Sandberg 
Sophantering; 
Planerna på att placera en sopstation vid Kårekasevägen 
tycker jag är alldeles felaktigt. Trafiktrycket på lokalgatan 
skulle bli alldeles för stort eftersom Kårekasevägen redan 
idag är mycket trafiktät. Placera i stället en sopstation och ev. 
återvinningsstation för hela Gårviksområdet på parkerings- 
platsen på Östra sidan av Gårviksvägen. Där finns det gott 
om svängrum för stora sopbilar och den ökade trafiken för at 
lämna sopor belastar ingen lokalgata. 

 
Ansvar för naturmark och dagvatten; 
Kravet på att samfälligheten skall ansvara för och bekosta 
skötseln av all naturmark inom området motsätter jag mig å 
det bestämdaste. Stamfastigheterna får sköta sin egen 
naturmark. 

 
Följer gällande detaljplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta reglerars i särskilda 
kommunala taxor. 
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Jag accepterar inte heller kravet att samfalligheten också ska 
ansvara för dagvattenet. Varje fastighet ska ju, enligt 
planförslaget ansvara för egna dagvattnet. 

 
Lokalgator; 
Plankartana lokalgator stämmer inte alls med verkligheten, 
vilket påstås. Detta måste rättas till. 

 
Pumpstation; 
Den pumpstation som planeras ligga vid Gårviksbäcken 
mellan Domarringen och Kårekasevägen bör flyttas till 
kommunens fastighet på östra sidan av Gårviksvägen. Om 
det blir fel på pumpstationen finns risk för att avloppsvatten 
rinner ut på badstranden via Gårviksbäcken. 

 
Skillnader mellan Lökebergs- och Ödsbyplanen; 
Något jag inte förstår och heller inte accepterar är alla de 
stora skillnaderna som finns mellan planerna för Lökeberg 
och Ödsby. Jag tänker på kraven för Västar Gårvik på 
parkeringsplatser, lekplats, samfällighetens ansvar för 
naturmark och dagvatten osv. Sådana krav ställs inte på de 
fastighetsägare som bor inom Gårviksområdet men öster om 
Gårviksvägen. Vad beror dessa skillnader på ? Är det 
olycksfall i arbetet eller råder ingen likabehandlingsprincip i 
Munkedals kommun? 

 
LÖKEBERG 1:35 – Ingegerd Petersson 
Som jag påpekat tidigare finns det inget behov av 
parkeringsplatser såsom föreslagits vid Kårekasevägen och 
Lilla Gårviksvägen. Parkering för fastigheterna skall enligt 
planen ske inom egen fastighet och det finns en kommunal 
parkering vid infarten till området. Områdets lokalgator bör 
inte belastas med mer trafik. 

 
Det är oerhört olämpligt att lägga en gemensam 
sopanläggning i samband med en föreslagen lekplats. En 
bättre placering vore på den kommunala fastigheten vid 
Gårviksvägen. Här skulle med fördel en sop- och 
återvinningsstation kunna serva hela Gårviksområdet. 

 
Kommunen menar att lekplatsen vid Gårviks badplats inte är 
tillräckligt nära. Var finns det för regler som kommunen 
hänvisar till ? Vidare anser kommunen att badplatsens 
lekplats inte är lämplig när badbryggorna ligger på land? 
Kommunen kan mycket väl lägga bryggorna på en av 
kommunens fastigheter, antingen den vid vändplatsen vid 
hamnplan eller på den kommunala parkeringen. 

 
Enligt planen skall dagvatten tas omhand inom egen fastighet. 
Det finns därför inget skäl att kräva att 
gemensamhetsanläggningen har ansvar för dagvatten. Något 
sådant krav finns inte i planförslaget för Östra Gårvik. 

 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
naturmark inom området, Detta krav inte för planförslaget 
Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller naturmark 
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inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har under 
planprocessen gränsen mellan Östra och Västra Gårvik 
ändras så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom 
stamfastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan 
inte vara rimligt att fastighetsägare inom Västra Gårvik skall 
ha ansvar och kostnader för detta. 

 
Lokalgatorna överensstämmer inte med dagens vägnät på 
flera väsentliga punkter och vill att detta skall korrigeras. Lilla 
Gårvikvägen nedanför infarten till Lökeberg 1:37 är mycket 
brant, underhålls inte av vägföreningen och används bara 
som infart för de två fastigheterna i Lilla Gårvik 1:16 och 1:17. 
Jag vill också påpeka att denna del av vägen ligger inom 
Gullmarns naturreservat. För att skona naturreservatet och 
undvika skador på tillfartsvägen föreslår jag att dessa 
sträckor inte blir Lokalgata. 

 

Dragning av VA-ledningar måste förtydligas. Det behövs en 
förklaring till förslaget om antal och placering av 
pumpstationerna. 

 
Jag anser att pumpstationen vid Kårekasevägen/Domarringen 
är felaktigt placerad av flera skäl. Området ligger precis vid 
slänten till Gårviksbäcken som är en känslig naturmiljö där det 
dessutom finns föreskrift att vegetation skall finnas. Det är 
oacceptabelt med tanke på att bäcken dränerar direkt ut i 
Stora Gårviks kommunala badplats. Om en pumpstation är 
nödvändig i området bör den utan problem kunna placeras på 
kommunala fastigheten på andra sidan Gårviksvägen. 

 
Berginventeringen visar bara på en begränsad risk och då 
endast för fastigheter i slänten. Lovplikt eller andra 
restriktioner bör därför begränsas till dessa områden som jag 
föreslår är de rosa områdena i kartbilagan till bergs- 
inventeringen. 

 
När man jämför det aktuella planförslaget och det för Östra 
Gårvik finns det ett antal väsentliga skillnader trots att 
fastigheterna idag ingår i en och samma detaljplan. Detta är 
inte rimligt. Vi anser att planerna skall göras om till en 
gemensam plan för hela Gårviksområdet eller åtminstone att 
bestämmelserna i de två planerna skall vara desamma. Detta 
måste anses som ett rättvisekrav. 

 
En regel om takvinkel har införts sedan samrådet. En sådan 
finns inte för Östra Gårvik och skillnaden måste motiveras för 
att kunna vara acceptabel. 

 
Jag anser att byggrätten är onödigt stor, speciellet på 
fastigheter exponerade mot fjorden. Dessutom vill jag att en 
landskapsanalys skall utföras före planens antagande. 

 
Kommunen svarar i samrådsredogörelsen åter igen inte på 
frågan om det finns en VA utredning för området som visar 
på otillräckligt grundvatten. Det är ett anständighetskrav att 
kommunen antingen tar fram en sådan utredning eller 
korrigerar sin beskrivning genom att säga att en sådan 

Det finns ett principförslag som 
följer detaljplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer se över detta i 
Ödsbyplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
Se sist i utlåtandet. 
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utredning inte existerar. 
 

Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till att det är 
Trafikverket som har ansvaret för trafiksäkerheten, och att 
utbyggnaden av Bergsviks- och Gårviksområdena kommer 
att ske på mycket lång, respektive rätt lång sikt. 

 
Det är dock planförfattarens och kommunens ansvar att göra 
en bedömning om de föreslagna utbyggnaderna kommer att 
ha konsekvenser för hälsa och sökerhet, trafiksäkerhet och 
miljö. En sådan bedömning skall enligt lagen baseras på en 
full utbyggd enligt plan. 

 
Jag kräver därför en beräkning av trafikvolymerna på 
Gårviksvägens olika sträckor och en 
miljökonsekvensbedömning baserat på dessa före antagande 
av planen. Hänvisar också till Trafikverkets utlåtande 
angående planen för Västra Gårvik: Trafikverket vill i detta 
sammanhang påpeka att kommunen som planerare ska tillse 
en god vägplanering. Åtgärder på allmänna vägnätet som 
påkallats av kommunens planering kan inte finanseras eller 
drivas av Trafikverket. 

 
Det faktum att det idag finns en stuga på naturmark i Lilla 
Gårvik kan inte vara motivering till att göra en avstyckning 
där . Om fastigheten blir så liten att man för att bygga på 
fastigheten kräver byggrätt ända ut i tomtgräns, visar det 
bara på fastighetens olämplighet för avstyckning. Till detta 
kommer givitvis också det faktum att den ligger inom 
Gullmarns naturreservat. 

 
Svar på förslaget om delning av fastigheter, som framförts av 
vissa fastighetsägare, svarar kommunen i 
samrådsredogörelsen att detta inte är lämpligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och tillgänglighetssynpunkt. När det 
gäller båda dessa aspekter är läget för den föreslagna nya 
tomten i Lilla Gårvik nog det minst lämpliga. 

 
Mina synpunkter från samrådsskedet kvarstår och jag 
hänvisar till dessa. 

 
Synpunkter på förslag till paragraf 113-ansökan; 
Pumpstationen vid Kårekasevägen är olämpligt placerad och 
jag motsätter mig därför ett upphävande för detta område. 
Området ligger nära Gårviksbäcken med en känslig miljö. Det 
finns också en risk att om en avloppspump placeras här, kan 
vid fel på pumpen avloppsvatten rinna ner i Gårviksbäcken 
som ju strax söder därom mynnar på Stora Gårviks 
kommunala badplats. Denna pumpstation skulle med fördel 
kunna placeras på kommunal kvartersmark på andra sidan 
Gårviksvägen. 

 
Jag motsätter mig på det bestämdaste ett upphävande av § 
113- förordnandet för att skapa en ny fastighet med byggrätt 
på området i Lilla Gårvik inom Gullmarns naturreservat. Om 
stamfastighetsägaren önskar stycka av en ny fastighet finns 
sådan möjlighet inom annan del av stamfastigheten utanför 
naturreservatet. Det faktum att det finns en äldre byggnad på 
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platsen är inte skäl till en ny fastighet. 
 

Varför finns ingen ersättningsmark föreslagen? Är detta 
normalt förfarande vid ansökan om delvis upphävande av § 
113-förordnande? 

 
LÖKEBERG 1:94 – Thomas Larsson 
Sophanteringa, 
I första hand vill jag behålla soptunnan vid min tomtgräns. 
Planerna på en sopstation vid Kårekasevägen tycker jag är 
felaktiga. Jag bedömer att trafiktrycket på lokalgatan skulle bli 
för stort eftersom Kårekasevägen redan idag är mycket 
trafiktät. Vore mer logiskt att placera en sopstation och ev. 
återvinningsstation för hela Gårviksområdet på 
parkeringsplatsen på Östra sidan av Gårviksvägen. 
Besökande badgäster kan då också lättvindigt bli av med 
eventuella sopor. Det finns också gott om utrymme för stora 
sopbilar och dessutom belastar inte den ökade trafiken 
någon lokalgata. 

 
Ansvar för naturmark och dagvatten; 
Kravet på att samfälligheten ska ansvara för och bekosta 
skötseln av naturmark inom området motsätter jag mig å det 
bestämdaste. Stamfastighetsägarna får sköta sin egen 
naturmark. 

 
Jag accepterar inte heller kravet att samfälligheten också ska 
ansvara för dagvattnet. Varje fastighet ska enligt 
planförslaget, ansvara för det egna dagvattnet. 

 

Skillnader mellan Lökeberg- och Ödsbyplanerna; 
Något jag inte förstår och heller inte accepterar är alla de 
stora skillnaderna som finns mellan planerna för Lökeberg 
och Ödsby. Jag tänker på kraven för naturmarken och 
dagvatten osv. Sådana krav ställs inte på de fastighetsägare 
som bor inom Ödsbyplanen. Vad beror dessa skillnader på ? 
Är det olycksfall i arbetet eller råder ingen 
likabehandlingsprincip i Munkedals kommun? 

 
LÖKEBERG 1:34 – Ulf och Ingela Johansson 
Våra synpunkter från samrådsskedet kvarstår och vi hänvisar 
till dessa. Dessutom vill vi framföra några ytterligare 
synpunkter. 

 
Gemensam sophantering är ett bra förslag. Det är dock 
oerhört olämpligt att lägga denna på den föreslagna platsen, 
då trafiksituationen där redan idag är besvärlig. Det känns 
onödigt att ytterligare belasta denna lilla väg med att serva 
fastigheter utanför planområdet. En bättre placering vore på 
kommunala fastigheten vid Gårviksvägen. Här skulle med 
fördel en sop- och återvinningsstation kunna serva hela 
Gårviksområdet. 

 
Baserat på en genomgång av det aktuella planförslaget och 
det för Östra Gårvik finns det ett antal väsentliga skillnader 
trots att fastigheterna idag ingår i en och samma detaljplan. 
Detta är inte rimligt. Vi anser att planerna skall göras om til 
en gemensam plan för hela Gårviksområdet eller åtminstone 

 
Det är inga skillnader, planernas 
förutsättningar varierar dock. 

35



28
 

 
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

att bestämmelsen i de två planerna skall vara desamma. 
Detta måste anses som ett rättvisekrav. 
 
Kommunen anser att Gårviksvägen är en naturlig delare av 
fastighetsägaransvaret. Vi ber kommunen att motivera detta. 
Var finns det kommunala beslut som leder till en sådan 
delning. I samrådsskedet av Ödsby planen sågs tydligen 
Gårviksbäcken som en naturlig delare. Varför? Varför skall 
fastigheter inom Västra Gårviks plan ha ansvar, och 
kostnader för ett markområde som tillhör stamfastigheten på 
Ödsby? 
 
LÖKEBERG 1:73 – Lena Hagström 
Övergripande kommentarer till planförfarandet på 
Tungenäset; 
För att få en säker och bra miljö på Gårvik bör ett omtag tas 
beträffande planförfarandet. Starten för detta arbete skall 
kunna utgå från dialogmöten med fastighetsägare, 
markägare, boende i kommunen, myndigheter samt 
företrädare från kommunen. 
Jag anser att strandskydd, naturreservat och Natura 2000 
område bör bevaras enligt intentionerna i lagstiftningen. Det 
finns ju en orsak till varför vissa områden blivit naturskyddade 
i någon form. Hela området i Stora och Lilla Gårvik har en 
unik profil som man inte hittar på många ställen i Sverige. 
Jag tycker därför att särskild hänsyn skall tas till detta .Jag 
anser också att Gula Villan ska bevaras. 
Utdrag ur Bohusläns museums utlåtande angående Gula 
Villan: 
Sammanfattande utlåtande kring fråga om 
byggnadsminnesförklaring: 
”Bohusläns museum gör bedömningen att Gula Villan i 
Gårvik är en tidstypisk men också unik byggnad som speglar 
brytningstiden beträffande villaarkitektur och tidiga fritidshus i 
anslutning till funktionalismens inträde som arkitekturstil i 
Sverige. Samtidigt så är inte detta hus en direkt stilbildare 
eller direkt speglande som del i en utveckling, i denna 
övergång. Museet anser därför att den inte besitter sådana 
kvaliter att den skall anses vara i byggnadsminnesklass. 
Museet vill dock här framhålla att det är angeläget att finna 
former för byggnadens bevarande och fortsatta underhåll.” 
 
Detta utlåtande från Bohusläns museum är ett bra exempel på 
hur man kan utreda en specifik fråga. Vi saknar utredningar i 
planförslagen kring frågor som rör miljön(både på land och 
vatten) säkerhet och hälsa, trafiksituationen samt 
landskapsbilden. I kommunens nya detaljplan tror man inte 
att förslagen från kommunen kommer att påverka vare sin 
miljö, hälsa, säkerhet eller trafiksäkerheten. Det finns inga 
hänvisningar till genomförda utredningar i dessa frågor. Inte 
heller finns det någon konsekvensbeskrivning i de föreslagna 
planerna vad de kan leda till om de skulle genomföras. 
 
Mina synpunkter från samrådsskedet kvarstår: 
 
Allmänna synpunkter; 
Förslaget till detaljplan för Västra Gårvik, 
Lökebergsfastigheterna innebär att hela landskapsbilden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanearbetet har föregåtts av 
översiktsplanens och detaljplane- 
programmets hanläggning. 
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kommer att förändras på sikt i och med den föreslagna 
utökningen av byggnadsarean till 150 kvm för huvudbyggnad 
och 40 kvm för komplementbyggnad, samt möjlighet att 
bygga suterränghus. En landskapsutredning med 
konsekvensbeskrivning bör göras innan planen antas för att 
få ett bättre underlag för beslut. 

 

Jag tycker att byggnadsarean kan begränsas till 100 kvm i 
och med att det finns möjlighet att bygga suterränghus. 
Varför tillåta så stora hus i ett gammalt fritidshusområde? 

 
Jag anser att den behovsbedömning som finns med förslag 
till detaljplan innehåller en del osäkra bedömningar som tex. 
Påverkan på landskapsbilden, risk för översvämningar, 
ekologiskt känsliga områden mm samt att Gullmarsfjorden är 
ett natura 2000 område. Därför vill jag att det upprättas en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning innan 
planen antas. 

 
En utvärdering bör göras av de utökade trafikvolymerna på 
Gårviksvägen efter planerad utbyggnad av Bergsviks- och 
Gårviksområdena och vilka konsekvenser denna utökning för 
med sig trafiksäkerhetsmässigt för fotgängare, cyklister och 
bilister samt sist men inte minst ur miljöhänseende. 
Utvärderingen bör vara tillgänglig innan planen antas för att 
få ett så bar underlag som möjligt före beslut. 

 
Genom att området planeras för åretruntboende kommer 
trafiken per automatik att öka på lokalgatorna. Att säga som 
det står i förslag till detaljplan att ”lokalgatorna har fullgod 
kapacitet och kommer inte att påverkas av 
detaljplaneförslaget” känns inte överensstämmande med 
verkligheten. Jag anser att det bör göras en utvärdering av 
de trafikvolymerna för att framförallt bedöma trafiksökerheten 
även för lokalgatorna. 

 
Eftersom alla fastighetsägare enligt planen skall kunna 
parkera inom egen fastighet finns det inget behov av nya 
parkeringsplatser vid Kårekasevägen och Lilla Gårviksvägen. 
Tillräckligt antal kommer att finnas inom kommunens 
parkering. Dessutom kan man fundera på syftet med att 
skapa parkeringsplatser på Lilla Gårviksvägen. Är det tänkt 
att dessa ska användas av nya båtägare som får båtplats på 
den tänkta marinan på Lilla Gårvik? Om så är fallet hävdar 
jag med bestämdhet att enterpenören ska ombesörja dessa 
tänkta parkeringsplatser. 

 
Någon lekplats behövs inte heller. Att anlägga en sådan är 
väldigt dyrt och medför ett stort ansvar. Reglerna för hur en 
lekplats får se ut och vara utrustad är mycket hårda. Vem 
skulle vara juridiskt ansvarig om en olycka skulle inträffa? På 
Gårviks badplats finns redan en liten lekplats. Satsa hellre på 
att förbättra denna. Det är där flest barn finns. 

 
Jag trycker inte att ny byggrätt skall godkännas inom 
naturreservatet. Det måste finnas annan och lämpligare mark 
att lägga en permanentbostad på. 

Se sist i utlåtandet. 
 

 
 
 
 
 
Kommunen har bedömt att 
detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan, detta samtycker 
Länsstyrelsen till. 
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Lilla Gårviksvägen bör inte förlängas som lokalgata ner till 
naturreservatsområdet i Lilla Gårvik. Backen ner är otroligt 
brant och det skulle bli alltför dyrt både att anlägga och 
underhåla en väg dit ner. 

 
Specifika synpunkter; 
Min fastighet Lökeberg 1:73 gör det lämpligt att uppföra 
suterränghus. Därför önskar jag att denna möjlighet införs. 

 

Nya synpunkter efter samrådet på Lökeberg 1:73; 
Jag vill dela upp mina fastigheter Lökeberg 1:36 samt 1:73 till 
3 fastigheter så att mina barn kan få var sin fastighet i 
framtiden. 
Det finns en uppenbar risk för bullerstörningar om 
kommunens planer går igenom med ökad trafik på lokalgatan 
utanför fastigheten i och med båthamn på Lilla Gårvik och 
parkeringsplatser alldeles i närheten av fastigheten. Jag vill 
kunna sätta upp bullerdämpande åtgärder (som tex. Plank) 
mot Lilla Gårviksvägen. 

 
Parkering; 
Som jag påpekat tidigare finns det inget behov av parkerings- 
platser såsom föreslagits vid Kårekasevägen och Lilla 
Gårviksvägen. Parkering för fastigheterna skall enligt plan 
ske inom egen fastighet och det finns en kommunal parkering 
vid infarten till området. Områdets lokalgator bör inte belastas 
med mer trafik. 

 
Kommunen anser att parkeringsplatser behövs. Vilken 
lagparagraf baseras detta på? Varför finns detta behov inte 
inom Östra Gårviks planområde? Det finns ju en kommunal 
besöksparkering som borde kunna användas av alla 
besökande till området. Avstånden till denna är ungefär 
densamma från båda områdena. 

 
De parkeringar som kommunen åberopar i 1966 års plan var 
till för fastighetsägare vid en tid då de lokala vägarna inte var 
utbyggda. Tex. Fanns vid denna tid inte Trollskärsvägen utan 
vägnäten slutade vid Lilla Gårviksvägen. 

 
Sopstationer; 
Det är olämpligt att placera en sopstation tillsammans med en 
lekplats. Det är inte acceptabelt att en sopstation inom detta 
planområde skall serva fastigheter utanför planområdet. 

 
Lekplats; 
Enligt kommunens svar i samrådsskedet skall en detaljplan 
för 85 fastigheter ha en lekplats. I vilket lagrum finns en 
sådan bestämmelse? Eftersom ingen lekplats föreslagits för 
Ödsbyplanen får man förmoda att kommunen inte anser att 
barn på denna sida om Gårviksvägen har rätt till en lekplats. 
Är det korrekt? 

 
Kommunen menar att lekplatsen vid Gårviks badplats inte är 
tillräckligt nära. Var finns det för regler som kommunen 
hänvisar till? Vidare anser kommunen att badplatsens 
lekplats inte är lämplig ”när badbryggorna ligger på land”. 
Kommunen kan mycket väl lägga bryggorna på en av 

 
 
 
 
 
 
 
 
Får prövas med en 
bygglovsansökan. 
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kommunens fastigheter, antingen den vid vändplatsen vid 
”hamnplan” eller på den kommunala parkeringen. Ett alternativ 
vore att anlägga en ny lekplats invid fotbollsplanen. Denna 
kunde i så fall också vara till för barnen på Östra Gårviks 
område som ju i kommunens planförslag 
inte har någon lekplats. 

 
Gemensamhetsanläggning för dagvatten och naturmark; 
Enligt planen skall dagvatten tas omhand inom egen 
fastighet. Det finns därför inget skäl att kräva att 
gemensamhetsanläggningen har ansvar för dagvatten. Något 
sådant krav finns inte i planförslaget för Östra Gårvik. 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
naturmark inom området. Detta krav gäller inte för 
planförslaget för Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller naturmark 
inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har under 
planprocessen gränsen mellan Östra och Västra Gårvik 
ändras så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom 
stamfastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan 
inte vara rimligt att fastighetsägarna inom Västra Gårvik skall 
ha ansvar och kostnader för detta. 
I vilket lagrum kan man utläsa att fastighetsägare, 
kommuninnevånare kan behandlas olika? 

 
Lokalgator; 
Jag vill påpeka att Lokalgatorna inte överensstämmer med 
dagens vägnät på flera väsentliga punkter och vill att detta 
skall korrigeras. Nedan följer en beskrivning av avvikelserna. 

 
Domarringen: en breddning har gjorts vid mynningen mot 
Kårekasevägen och en mötesplats är inlagd. Dessa 
förändringar är föreslagna som åtgärder som en blivande 
samfällighetsförening kan, inte måste, utföra. Dessa skall 
därför inte införas i plan. Baserat på antalet fastigheter på 
denna väg finns det inte någon anledning till någondera 
åtgärden. 

 
Lilla Gårviksvägen: Vägen nedanför infarten till Lökeberg 
1:37 är mycket brant, underhålls inte av vägföreningen och 
används bara som tillfart för de två fastigheterna i Lilla Gårvik 
1:16 och 1:17. Vägen nedåt slutar dessutom där avfarten finns 
till 1:17 och nedanför detta finns ingen bilväg, endast en stig 
som dessutom inte har den sträckning som finns på 
plankartan utan går rakt ned mot lastageplatsen. Den nya 
Lokalgata som finns utmärkt år väster mot 1:17 är endast 
infart till denna fastighet. Denna del av vägen är så brant och 
krokig att den endast är brukbar med fyrhjulsdrivna fordon. 
En användning av vägen av andra fordon eller fordon med 
släp utgör fara för trafiksäkerheten. Vi vill också påpeka att 
denna del av vägen ligger inom Gullmarns naturreservat. För 
att skona naturreservatet och undvika skador på tillfartsvägen 
föreslår vi att dessa sträckor inte blir Lokalgata utan istället 
markeras, såsom i Bergsviksplanen ” Naturmarken skall vara 
tillgänglig för höst 1 st. utfart per angränsande fastighet”. 

 
Trollskärsvägen; Norr om fastigheten Lökeberg 1:37 och 1:76 

39



32
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

finns markerat som Lokalgata en stor triangel. I gällande plan 
finns utritat en mindre väg i detta område som tillfart för 
dessa fastigheter. Idag finns endast en kort tillfart i detta 
område, streckad på kartan, till 1:76. Tillfart till 1:37 sker idag 
via Lilla Gårviksvägen. Området är mycket brant så det finns 
ingen möjlighet att anlägga väg såsom angivits i plankartan. 
Denna del bör tas bort ur plankartan. 

 
Omedelbart väster om detta område har sedan 
samrådsplanen vägen inkorrekt utvidgats norrut till 
fastighetsgräns för 1:45. Området består delvis av berg i 
dagen och kan därför svårligen bli Lokalgata. Sträckningen 
bör ändras till den dragning som finns i samrådsversionen. På 
samma sätt har vägen breddats söderut längs 1:29. Även här 
bör sträckningen från samrådskartan användas. 
Slutligen i den del av Trollskärsvägen som går norrut längs 
1:52 är vägen dragen för långt norrut med ca 15 meter. Detta 
område är mycket brant och kan inte göras till Lokalgata. Det 
finns inte heller något behov och därför bör denna del kvarstå 
som Naturmark. 

 
VA ledningar och pumpstationer; 
Dragningen av Va-ledningar måste förtydligas. Det behövs 
en förklaring till förslaget om antal och placering av 
pumpstationerna. 

 
Jag anser att pumpstationen vid Kårekasevägen/ 
Domarringen är felaktigt placerad av flera skäl. Området 
ligger precis vid slänten till Gårviksbäcken som är en känslig 
naturmiljö där det dessutom finns föreskrift att vegetation 
skall finns. Det finns risk att vid fel på pumpstationen 
avloppsvatten kommer att dränera till Gårviksbäcken. Detta 
är oacceptabelt med tanke på att bäcken dränerar direkt ut i 
Stora Gårviks kommunala badplats. Om en pumpstation är 
nödvändig i området bör den utan problem kunna placeras 
på den kommunala fastigheten på andra sidan Gårviksvägen. 
Dessutom bör man undersöka alternativ till den föreslagna 
huvudavloppspumpstationen nere vid badplatsen. Idag finns 
alternativa lösningar som är bättre ur miljöhänseende än 
traditionella pumpstationer. 

 
Bergsstabilitet; 
Bergsinventeringen visar bara på begränsad risk och då 
endast för fastigheter i ”slänten”. Lovplikt eller andra 
restriktioner bör därför begränsas till dessa områden som jag 
förstår är de rosa områdena i kartbilagen till 
bergsinventeringen. 

 
Uppdelningen av planen på Gårvik; 
Baserat på en genomgång av det aktuella planförslaget och 
det för Östra Gårvik finns det ett antal väsentliga skillnader 
trots att fastigheterna idag ingår i en och samma detaljplan. 
Detta är inte rimligt. Vi anser att planerna skall göras om till 
en gemensam plan för hela Gårviksområdet eller åtminstone 
att bestämmelserna i de två planerna skall vara desamma. 
Detta måste anses som ett rättvisekrav. 

 
Kommunen anser att Gårviksvägen är en naturlig delare av 
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fastigheternas ansvar. Vi ber kommunen att motivera detta. 
Var finns det kommunala beslut som leder till en sådan 
delning. I samrådsskedet av Ödsbyplanen sågs tydligen 
Gårviksbäcken som en naturlig delare. Varför? Varför skall 
fastigheter inom Västra Gårviks plan ah ansvar och 
kostnader för ett markområde som tillhör stamfastigheten 
Ödsby 3:6? 

 
Suterrängvåning och byggregler; 
Kommunen föreslår att förutom den bygghöjd som anges, får 
suterrängvåning byggas. Bygghöjden är dock begränsad i 
planen till 4 m vilket enligt definitionen i lagtexten skulle 
omöjliggöra en suterrängvåning. Detta måste korrigeras i 
plankartans bestämmelser. Det hade varit fördel för att 
undvika diskussion i framtiden om det antingen infördes en 
generell rätt till suterrängvåning eller en markering var 
sådana var tillåtna. 

 
Regel om takvinkel har införts sedan samrådet. En sådan 
finns inte för Östra Gårvik och måste motiveras för att kunna 
vara acceptabel. Återigen olikheter för fastighetsägare 
beroende på var fastigheten är belägen på Gårvik! 

 
Storlek på byggrätter; 
Jag anser att byggrätten är onödigt stor,( i synnerhet på 
fastigheter exponerade mot fjorden), och anser att en 
byggrätt på 100 kvm vore tillräcklig. Dessutom anser jag att 
en landskapsanalys med konsekvensbeskrivning skall utföras 
före planens antagande. 

 
Avsaknad av VA utredning dricksvatten; 
Kommunen svarar i samrådsredogörelsen åter igen inte på 
frågan om det finns en VA utredning för området som visar 
på otillräckligt grundvatten. Det är ett anständighetskrav att 
kommunen antingen tar fram en sådan utredning eller 
korrigerar sin beskrivning genom att säga att en sådan 
utredning inte existerar. 

 
Trafikvolymer på Gårviksvägen; 
Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till att det är 
Trafikverket som har ansvaret för trafiksäkerheten, och att 
utbyggnaden av Bergsviks- och Gårviksområdena kommer 
att ske på mycket lång, respektive ”rätt lång” sikt. 
Båda dessa argument är ointressanta. 
Det är planförfattarnas och kommunens ansvar att göra en 
bedömning om de föreslagna utbyggnaderna kommer att ha 
konsekvenser för hälsa och säkerhet, trafiksäkerhet och 
miljö. En sådan bedömning skall enligt lagen baseras på en 
full utbyggnad enligt plan. 
Vi kräver därför återigen en beräkning av trafikvolymerna på 
Gårviksvägens olika sträckor och en 
miljökonsekvensbedömning baserat på dessa före antagande 
av planen. Vi hänvisar också till trafikverkets utlåtande 
angående planen för Västar Gårvik: ” Trafikverket vill i detta 
sammanhang påpeka att kommunen som planerare ska tillse 
en god vägplanering. Åtgärder på allmänna vägnätet som 
påkallats av kommunens planering kan inte finansieras eller 
drivas av Trafikverket. 

 

 
 
 
Det reglerar inte detaljplanen. 
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Ny byggrätt på naturmark; 
Jag anser naturreservat ska vara just naturreservat och ska 
givitvis inte bebyggas! 

 
Delning av tomter; 
Som svar på förslaget om delning av fastigheter, som 
framförts av fastighetsägare, svarar kommunen i 
samrådsredogörelsen att detta inte är lämpligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och tillgänglighetssynpunkt. När det 
gäller båda dessa aspekter är läget för den föreslagna nya 
tomten i Lilla Gårvik (inom naturreservatet) nog det minst 
lämpliga. 

 
I planbeskrivningen skriver kommunen samtidigt att 
lokalgatorna är lämpliga för ändamålet. Om en ny tomt i Lilla 
Gårvik är lämplig måste ett litet antal andra tomter, med 
bättre tillgänglighet, större yta, mindre höjdskillnad från 
huvudväg etc. vara lika väl, om inte bättre lämpade. 

 
Det måste ses som ett rättvisekrav att om tre fastigheter på 
<600 kvm kan bildas, två på Östra Gårvik, genom 
avstyckning, och en på Västra Gårvik så bör det vara möjligt 
även för andra fastighetsägare att dela större fastigheter. 

 

Inom vilket lagrum kan man behandla fastighetsägare olika? 
 

Synpunkter på upphävande av förordnande enligt § 113 
byggnadslagen; 
Det finns inga skäl till att nu ansöka hos länsstyrelsen om 
upphävande av förordnande enligt § 113 byggnadslagen, på 
grund av att jag vill att det ska göras ett omtag av 
planarbetet. Först därefter kan frågan om eventuellt 
upphavande bli aktuell. 

 
Men jag vill på det bestämdaste framhålla att förändringar 
inom strandzonen, naturreservat och Natura 2000 ska i 
möjligaste skyddas. Det finns orsaker till varför dessa 
områden är naturskyddade. 

 
Syftet från kommunens sida med att ansöka om upphävande 
av § 113 förordnande är, enligt min tolkning, att anlägga 
traditionella avloppssystem ut till Gårvik. Idag finns det 
alternativa lösningar som kan vara väl värda att titta på innan 
kommunen beslutar i frågan och ansöker hos länsstyrelsen 
om upphävande av § 113 förordnande. Jag vill att kommunen 
gör en genomlysning av avloppsfrågan med olika alternativ 
där faktorer som riskbedömningar, miljökonsekvenser och 
ekonomiska beräkningar ingår. Denna utredning/belysning 
ska fastighetsägarna ha möjlighet att tycka till om innan 
beslut fattas och ansökan om ev. upphävande av § 113 
förordnande enligt byggnadslagen görs. 

 
Ersättningsmark; 
Varför finns ingen ersättningsmark föreslagen? Är inte detta 
normalt förfarande vid en ansökan om delvis upphavande av 
§ 113-förordnande. 

Se sist i utlåtandet. 
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Jag anser att ersättningsmark måste finnas. 
 

Nya pumpstationer för avloppsvatten; 
Det är ytterst olämpligt att anlägga en slutstation för avlopp 
på en badstrand och motsätter på det bestämdaste dessa 
tekniska lösningar som kommer att leda till periodvisa 
föroreningar i vattnet i framtiden. 

 
Det finns ingen beskrivning av funktionen och föreslagen 
placering av pumpstationerna. Detta krävs för att kunna 
bedöma om det är rimligt att upphäva § 113- förordnande för 
dessa områden. 

 
Särskilt pumpstationen vid Kårekasevägen är olämpligt 
placerad och jag motsätter mig därför ett upphävande för 
detta område. Området ligger väldigt nära Gårviksbäcken 
med en känslig miljö. Det finns också risk att om en 
avloppspump placeras här, kan vid fel pumpens 
avloppsvatten rinna ner i Gårviksbäcken som ju strax söder 
därom mynnar på Stora Gårviks kommunala badplats. Denna 
pumpstation skulle med fördel kunna placeras på kommunal 
kvartersmark på andra sidan Gårviksvägen. 

 

Ny kvartersmark för bostadsändamål; 
Då det gäller området vid Lökeberg 1:29 beskrivs inte 
situationen o planbeskrivningen. Hur såg fastigheterna 1:29 
och stamfastigheten 1:6 ut före regleringen? Vad var syftet 
med regleringen? Detta bör klargöras innan man kan ta 
ställning till ett eventuellt upphävande av § 113 förordnandet. 

 
Jag motsätter mig på det bestämdaste ett upphävande av § 
113-förordnandet för att skapa en ny fastighet med byggrätt 
på området i Lilla Gårvik inom Gullmarns naturreservat. Om 
stamfastighetsägaren önskar stycka av en ny fastighet finns 
sådan möjlighet inom annan del av stamfastigheten utanför 
naturreservatet. Det faktum att det finns en äldre byggnad på 
platsen är inget skäl för en fastighetsreglering. 

 
LÖKEBERG 1:95 – Per-Olof och Lisbeth Holmberg 
Våra tidigare inlämnade synpunkter i samrådsskedet 
kvarstår. Vi hänvisar till dessa även i detta 
granskningsskede. Våra tillkommande synpunkter är: 

 
Detaljplaner; 
Vi anser att samma regler bör gälla för alla Gårviks olika 
detaljplaner. 

 
Bostadsförsörjningsprogram; 
Trafikkonsekvenser: 
Vi delar Trafikverkets synpunkter om att en utbyggnad från 
fritidshusområde till helårsboende ställer krav på säkra 
skolvägar, utbyggd kollektivtrafik osv. Vi kräver återigen en 
beskrivning av de konsekvenser som de föreslagna 
åtgärder/utbyggnader innebär för hälsa, miljö, säkerhet och 
trafiksäkerhet som är baserad på fullt utbyggd detaljplan i 
enlighet med lagen. Se våra synpunkter i samrådskrivningen 
om krav på heltäckande konsekvensbeskrivning för 
Gårviksvägen. 

 
Se sist i utlåtandet. 
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Parkering och angörning; 
I detta sammanhang vill vi poängtera att det är olämpligt om 
detaljplanen tillåter annan användning än bilparkering på 
kommunens ”parkeringstomt” Ödsby 3:52. Marken behövs för 
bilparkering. Det enda undantaget från detta bör vara för den 
befintliga fotbollsplanen. Denna har ett stort socialt värde för 
Gårviks barn och ungdomar. 

 
De vinkelräta parkeringsplatser i backen ner till Gårviks 
badplats är en stor trafikfara med backande bilar rakt ut i 
vägen. De innebär livsfara för gående trots vägkantens 
uppmålade ”trottoardel”. Särskilt barnens liv och säkerhet är i 
fara. Denna parkering borde tas bort snarast. Bilarna kan 
parkeras på ”kommunen parkeringstomt”. Detta skulle 
minska både avgaser och öka säkerheten på vägen ner till 
badplatsen. 

 
Natura 2000, Naturreservat och Riksintressen, Förordnande 
enligt § 113 och nya byggrätter för bostadsändamål; 
Generellt anser vi att det är olämpligt att föreslå och bevilja 
nya byggrätter för bostadsändamål på naturmark. Särskilt 
inom Gullmarns naturreservat. Det strider mot detaljplanen 
mål att öka det rörliga friluftslivet. Detta minskar istället och 
inskränker på allemansrätten. Särskilt anmärkningsvärt är 
förslaget då det gäller inom ett område med riksintresse för 
natur- och friluftsliv. Vi motsätter oss därför ett upphävande 
av § 113 på Lilla Gårvik för att skapa ny bostadsfastighet och 
andra byggnader. Om stamfastighetsägaren vill avstycka för 
bostadsändamål finns den möjligheten på annan inom stam- 
fastigheten utanför naturreservatet. 

 
Gemensamhetsanläggning; 
Generellt är det oacceptabelt att lägga på en blivande 
gemensamhetsanläggning/samfällighet som ännu inte är 
bildad och därför inte kunnat vara med och påverka 
kostnaderna för detaljplanens årgärder och inriktningar. 
Förslaget bör utgå ur planen. 

 
Dagvatten; 
Gemensamhetsanläggning för dagvatten; 
Enligt planen ska dagvatten tas om hand inom egen 
fastighet. Det är anmärkningsvärt att en 
gemensamhetsanläggning ska ha ansvar för dagvattnet för 
all naturmark som nås av vägområdet Lokalgata inom 
planområdet. Särskilt när naturmarken ligger inom Gullmarns 
naturreservat. Det borde ställas samma krav på ägarna till 
naturmarker som på andra fastighetsägare. Kommunen har 
ett ansvar för omhändertagande av dagvatten inom områden 
med samlad bebyggelse som omfattas av bebyggelse- 
grupper om 20-30 villor och uppåt. 

 
Avfall; 
Vi ställer oss i princip positiv till Rambos förslag angående 
gemensamma uppställningsplatser förutsatt att dessa inte 
placeras på så långt avstånd från fastigheterna att det 
innebär ökad biltrafik för att slänga sopor, vilket skulle 
motverka vinsten av minskad tung trafik från sopbilarna. 
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Placeringsplatserna måste också väljas med hänsyn till den 
kuperade terrängen i området. 

 
Park, lek och rekreation; 
Lekplats: 
Finns det något lagrum som kräver att 85 fastigheter ska ha 
en lekplats? Om detta endast ska ses som en möjlighet men 
inget krav i detaljplanen för Västar Gårvik vad kan man då 
använda denna allmänna platsmark till istället? Det kommer 
att dröja många år innan området har omvandlats till 
åretruntboende. Innan dess finns det inte många barn som 
vistas i området under andra tider än semester och lovtider. 
Lekplatsen är olämpligt placerad genom närheten till de 
föreslagna parkeringsplatserna, som i sig inte behövs 
eftersom fastighetsägarna ska parkera inom den egna 
fastigheten. Övriga kan parkera på ” kommunens 
parkeringstomt”. 

 
Synpunkter på upphavandet av förordnandet; 
Vi tycker inte att Munkedals kommun ska ansöka hos 
Länsstyrelsen om upphävande av § 113 för mark inom 
fastigheten Lökeberg 1:16 och 1:29. Föreslagen ändring 
gäller från allmän platsmark ( natur) till kvartersmark för 
bostadsändamål och sjöbodar. 

 
Vi tycker inte heller att länsstyrelsen ska bevilja detta 
eftersom marken ligger inom Gullmarns naturreservat. 
Upphävandet kommer att innebära inskränkningar för det 
rörliga friluftslivet och allemansrätten. BL § 113 kom ju till för 
att garantera att den öppna marken inte privatiseras. 

 
För de områden som föreslås omvandlas från allmän 
platsmark till kvartersmark för tekniska anläggningar anser vi 
att detta måste ske men vid genomförandet ska det beaktas 
att placeringarna som föreslås ligger inom känslig natur. 
Utbyggnaderna måste göras så att anläggningarna inte 
skövlar och förfular området. 

 
LÖKEBERG 1:62 – Merete Kolstad och Tore Setnes 
Det er noen synpunkter vi önsker å fomidle i forhold til 
ovennevnte detaljplan. 

 
Vi er bekymret for den belastningen det vil bli på 
Gårviksvegen sista del ( fra fotballbannen) om kommunen står 
på sitt beslut om å anlegge en marina i Stora Gårvik. Det 
allerede i dag for stor trafik till havnen på solrika dager. 
Vi synes forövrig det ikke er behov for en marina. 

 
Vi ser ikke behov for å anlegge p-platser eller lekeplass i 
krysset ved Kårekase vegen. Det er nok p plasser ved 
eksisterende p plass ved forbollsplanen. 
Lekeplass er helt unödvendig, når det eksisterer en ved 
stranden. Forövrig lekeer barna ved egne hytter, i skogen 
eller ved stranden. 
Det at fastighetsegene skal bekoste dette opplever vi som 
utdig og frket fra kommunens side. Kommunen kan ikke 
pålegge fastighetsegene utgifter som det passer dem. Det er 
uhört at vi skal juridiskt ansvarlig for en lekeplass hvor barn 
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kan falle å skade seg. 
Vi er også stekt imot at kommunen har tenkt å lage p plasser 
av fotballbanen. Dette er et areal som har stor betydning for 
beboerne i Gårvik. 

 
Når det gjelder den bratte veien till Lilla Gårvik, skal forlenges 
som lokalveg, ser vi dette som et unödvenndig projekt. 

 
ÖDSBY 3:3 – Margareta Sohlberg 
Synpunkter på upphävande av förordnande enligt paragraf 
113 BL. 

 
I korsningen mellan Kårekasevägen och Domarringen 
planeras en avloppspump på § 113-mark. 
Jag är emot denna placering eftersom avloppsvatten kan 
rinna ner i Gårviksbäcken, som i sin tur rinner ut på 
badplatsen. 
På andra sidan av Gårviksvägen finns kommunal 
kvartersmark som är lämpligare om en pumpstation behövs i 
detta område. 

 
Det är olämpligt att upphäva § 113- förordnandet för att 
skapa en ny fastighet med byggrätt inom Gullmarns 
naturreservat. Jag emotsätter mig detta? Hur är 
tillgängligheten till området? 

 
LÖKEBERG 1:80- Linda och Anders Hedberg 
Vi har nyligen köpt denna fastighet som är ca 1700 kvm. Den 
ligger så den utan hinder kan delas, då vi i framtiden skulle 
vilja ha en separat fastighet till våra två barn. Eftersom denna 
möjlighet nu införs på en fastighet som är av mindre storlek i 
Ödsbyplanen önskar vi också detta. Vi vill även att den mark 
som ä r prickad på vår fastighet tas bort då vi inte ser någon 
anledning till att den finns där. Detta skulle göra det möjligt 
för oss att bygga ytterligare ett hus eller ett suterränghus då 
fastigheten gör det lämpligt att uppföra detta. 

 
Lekplats tycker vi är jättebra att det kan anordnas. Vi tycker 
dock att placeringen är olämplig i våtmark som bör förvars. Vi 
tycker att den lilla lekplatsen vid badplatsen kan rustas upp 
istället eller att lekplasten placeras uppe vid fotbollsplanen. 

 
LÖKEBERG 1:181 – Lennart Bångman 

1.   Prickad mark: vid köp av fastighet 1:181 fram tills 
dagsdato har inga regeländringar, eller tolkningar 
kommit från statligt eller kommunalt håll angående 
prickmark eller naturrestriktioner för vårt område. 
Ändå vill kommunen i sitt planförslag begränsa var 
byggbar yta med ökad prickad mark, detta utan eller 
förklaring eller ur vår förståelse med bärighet inom 
befintlig lagrum. 
Jag antar detta är felaktigt och vi önskar bekräftelse 
på att utökningen av prickad mark endast var ett 
misstag. 

2.   Pumpstation: I föreliggande fall har Munkedals 
kommun via skriftlig konversation gett oss följande 
svar på frågan om ett pumphus innebär någon 
störning för oss. 
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”Ett pumphus varken luktar eller låter”, samt 
”Ljud eller lukt kan troligen dock uppkomma” 

 
Föreliggande förslag är att placera pumphus i direkt 
anslutning till vår tomtgräns. Jag tycker det verkar oklokt. Min 
rekommendation är att placera det så långt som möjligt från 
någons tomtgräns. 
Det finns bra närliggande ytor för pumpstationen. 

 

LÖKEBERG 1:14- Ulf Hallman och Ann-Kristine Rydberg 
Prickmark; 
I Bergsinventeringen med bilagor av bilder är hänvisningarna 
till vilka platser de är tagna i någon fall direkt felaktiga. Om 
inventeringen i övrigt och slutsatserna är baserade på dessa 
måste rapporten göras om. 
Om detta är anledningen till att vår fastighet i så stor 
utstäckning är prickmarkerad kräver vi en minskning av 
densamma. Tidigare förslag har varit generösare för byggbar 
mark. I annat fall vi ha en förklaring till varför prickmarken 
ökat. 

 
Suterrängplan; 
Vår fastighet är benägen så att suterrängvåning är till fördel. 
Vi vill att det skrivs att detta är tillåtet för vår fastighet. 

 
Lokalgata; 
3-5 fastigheter betjänas av lokalgatan Gårviksvägen 36-44?. 
Denna har anlagts och bekostas av dessa fastigheter i olika 
skeden. Vår åsikt är att vi även fortsättningsvis tar hand om 
denna väg vad gäller drift och underhåll. Vi tror att en större 
samfällighetsförening inte kommer att bry sig om en liten 
”tarm” utan att etta får skötas av oss själva ändå. 

 
Parkering/Lekplats; 
En lekplats uppe i området känns onödigt eftersom 
kommunen har ett antal lekredskap på stranden redan. Om 
dessa underhölls, i stället för att plockas bort, och samlades 
exempelvis i gropen framför Gula Villan skulle många kunna 
samsas om samma plats- både boende och besökare till 
Gårvik. Gropen behöver bara dräneras. 

 
Detsamma gäller parkeringsplats. Har det varit problem? Som 
fastighetsägare är man ålagd att ordna parkering på egen 
fastighet. Besökare har den kommunala p-platsen. Se hellre 
till att de p-platser som finns används. Beivra den vilda 
parkeringen. Vi har fått flertal brev av posten att de inte 
kommer åt våra postlådor. Under sommaren parkerar man på 
mötesplatsen i backen. OK, trafikverkets väg. Men de gör ju 
inget. Jag bad dem att flytta ut M-skylten så att det blir en 
normal mötesplats, en bilbredd ungefär i stället för en 
billängd, men det händer inget. Vintertid är det snö som 
hindrar. När trafikverket försöker röja står det en mätpinne på 
mötesplatsen, i vägen för snöröjare och posten. 

 
Naturmark; 
Vad avser förslaget att samfällighetsföreningen har ansvar 
för naturmark? Inte klarlagt tycker vi. 
Det kan inte vara på allvar att samla all sophantering på 1-2 

 
 
 
 
 
 
 
Följer gällande detaljplan och 
terrängens nivåskillnader. 
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platser för omkring 100 fastigheter? Har kommunen samma 
intention i centrala Munkedal? Västervägen ett par 
sopstationer, Vadholmen en plats, Hede en plats, osv, 
Visst man måste tänka på arbetsmiljön för 
renhållningsarbetarna, men det går säkert att lösa med 
vändplatser där det behövs, samt att trafikregler följs. 

 
§ 113-ansökan- nybildad fastighet; 
Byte av mark enligt § 113 känns som lite löjligt. Tar ni bort 
byggrätten för Gula Villans mark i utbyte mot mark på Lilla 
Gårvik? 
Vi har inget att erinra mot att en fastighet bildas på Lilla 
Gårvik. Vi som varit på Gårvik i många år är vana vid att det 
finns ett hus där och tycker inte at det stör. Det finns andra 
saker som är bättre att fokusera på . Behåll Gula Villan , 
bygrätten. Låt skissa på förslag till en handlingsplan både för 
nybygge och hur det skall användas, gärna tillsammans med 
eller av någon förening/organisation. 
Jämför med Munkedals Bangolfklubb, en fantastiskt fin 
klubbstuga/cafe/samlingsplats. Att skapa detta på 
hamnplanen känns lite främmande för oss. 

 
VA; 
Vi kan inte hitta hur man tänkt beträffande ledningsdragning, 
fastighetspumpar mm. Enda anteckningen är Ödsby- 
handlingarna där kartan visar tre pumpar i nedre Lökeberg, 
samt en handling där ett antal fastighetsbeteckningar, 
uppräknas oklart var. 

 
Till slut; Vänligen klargör hur man tänkt konstruera / bygga 
pumpstationerna så att de inte läcker vid strömavbrott eller 
andra driftstörningar. Detta gäller såväl vid hamnen, som vid 
backen och andra placeringar, så slipper vi läsa om mer ” 
skit” i tidningarna. Det ger ingen god PR åt Munkedal och 
Gårvik. 

 

ÖDSBY 3:24 OCH 3:50 – Anne Karin, Leif Petter och Per 
Henning Vaglum 
I anledning av upphävande av förordnande enligt § 113 BL; 
Vi motsätter oss rivning av Gula Villan i Gårvik som vi menar 
både har ett kulturhistorisk värde och är en viktig social 
samlingsplats för ortens medborgare. Vi önskar att denna 
restaureras i samma stil som den har haft genom 
generationer vid Gårviks badplats. En annan byggnad kan 
inte accepteras. En ytterligare utbyggnad i området Gårviks 
badplats med tex. En marina och andra byggnader, menar vi 
vill medföra en orimlig hög förtätning som inte finns plats för 
på detta areal- som är så viktig för våra allas möjligheter till 
hälsosam rekreation. 

 
LÖKEBERG 1:44- Jan-Anders Sannum 
Mina synpunkter från samrådsskedet kvarstår och jag 
hänvisar till dessa 
. 
Sophantering; 
Jag vill helst ha kvar sophanteringen som den är. Om detta 
inte är möjligt, vill jag att man väljer ”plats 1” förutsatt att där 
inte blir någon lekplats samt ”plats 2”. 

 

 
 
 
Det finns ett kommunfullmäktige 
beslut som anger detta. 
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Lokalgator; 
Trollskårsvägen längs 1:52 är ritad ca 15 meter för långt 
norrut. 

 
Gemensamhetsanläggning; 
Eftersom Östra Gårvik slipper ansvar för all naturmark skall 
inte heller vi i Västra Gårvik ha något ansvar. Samma regler 
bör gälla. 

 
LÖKEBERG 1:49 – Brede och Anette Auestad 
Våra synpunkter från samrådsskedet kvarstår. 

 
Parkering, sophantering och lekplats: 
Parkeringsplats och lekplats vid Kårekasevägen och Lilla 
Gårviksvägen. Här har nu också föreslagits sopstationer 
(också för fastigheter utanför området). 

 
Som vi påpekat tidigare finns det inget behov av 
parkeringsplatser såsom föreslagits vid Kårekasevägen och 
Lilla Gårviksvägen. Parkering för fastigheterna skall enligt 
plan ske inom egen fastighet och det finns en kommunal 
parkering vid infarten till området. Områdets lokalgator bör 
inte belastas med mer trafik. 

 
Gemensam sophantering ser vi absolut inte något behov för. 
För det första är antal fastigheter så få att detta framstår som 
helt onödigt. Dessutom är andelen fritidsboende hög, med 
relativt liten mängd sopor fördelat på få veckor. Detta 
kommer med stor sannolighet att visa sig. Vi menar att det ur 
miljösynpunkt är helt fel att lägga en gemensam sopstation på 
detta område. Det är definitivt inte acceptabelt att en 
sopstation inom detta planområde skall serva fastigheter 
utanför planområdet. 

 
Enligt kommunens svar i samrådsredogörelsen skall en 
detaljplan för 85 fastigheter ha en lekplats. I vilket lagrum 
finns en sådan bestämmelse? Eftersom ingen lekplats 
föreslagits för Ödsbyplanen får man förmoda att kommunen 
inte anser att barn på denna sidan om Gårviksvägen har rätt 
till en lekplats. Är detta korrekt? 

 
Kommunen menar att lekplatsen vid Gårviks badplats inte är 
tillräckligt nära. Vilka regler finns det som kommunen 
hänvisar till? Vidare anser kommunen att badplatsens 
lekplats inte är lämplig ” när bryggorna ligger på land”. 
Kommunen kan mycket väl lägga bryggorna på en av 
kommunens fastigheter, antingen den vid vändplatsen vid 
”hamnplan” eller på den kommunens parkeringen. Ett 
alternativ vore att anlägga en ny lekplats invid fotbollsplanen. 
Denna kunde i så fall också vara till för barnen på Östra 
Gårviks område som ju i kommunens planområde inte har 
någon lekplats. 

 
Gemensamhetsanläggning för dagvatten och naturmark; 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för dagvatten 
och för all naturmark. 
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Enligt planen skall dagvatten tas omhand inom egen fastighet. 
Det finns därför inget skäl att kräva att 
gemensamhetsanläggningen har ansvar för dagvatten. Något 
sådant krav finns inte i planförslaget för Östra Gårvik. 

 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
naturmark inom området. Detta krav gäller inte för 
planförslaget för Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller naturmark 
inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har under 
planprocessen gränsen mellan Östra och Västra Gårvik 
ändras så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom stam- 
fastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan inte 
vara rimligt att fastighetsägare inom Västra Gårvik skall ha 
ansvar och kostnader för detta. 

 
Kan förvaltningsansvaret för naturmark läggas på någon 
annan än den som har äganderätten? Hur är juridiken runt ett 
sådant förfarande? Har alla markägare inom planområdet 
accepterat detta? Är det ett vanligt förfarande i Munkedals 
kommun? 

 
Lokalgator; 
Lokalgatornas sträckning är felaktig särskilt när det gäller 
Södra Vägföreningens område. Föreningen kommer att 
påpeka detta i särskilt svar. 

 
Vi utgår från att man kan bygga i samma avstånd från vägen 
som befintligt hus är placerat. Vi utgår från också från att 
lokalgatans placering och bredd inte ändras utanför vår 
fastighet. 

 
VA ledningar och pumpstationer; 
Dragning av VA ledningar måste förtydligas. Det behövs en 
förklaring till förslaget om antal och placering av 
pumpstationerna. All teknisk utrustning vad gäller VA bör 
placeras på kommunal mark där det är möjligt. 

 
Bergsstabilitet; 
Kommunen har uppdaterat bergsinventeringen som gjordes i 
samrådsfasen. Denna senaste uppdatering finns inte 
tillgänglig. Det är oklart vad beskrivningen i inventeringen 
betyder. Man skriver att området i stort har god stabilitet men 
att enstaka instabila block av låg prioritet förekommer i 
slänten. Vad slänten är beskrivs inte. Möjligen refererar man 
till de rosa områdena i befogad karta. Man konstaterar 
tydligen också att om något arbete skall utföras i de befintliga 
områdena rekommenderas ny besiktning. Var de befintliga 
områdena finns är oklart och den belagda kartan omfattar 
inte hela planområdet. 

 
Berginventeringen visar bara på en begränsad risk och då 
endast för fastigheterna i slänten. Lovplikt eller andra 
restriktioner bör därför begränsas till dessa områden som vi 
förstår är de rosa områdena i kartbilagan till 
bergsinventeringen. 
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Kvarstående frågor från samrådsfasen; 
Uppdelningar av planen för Gårvik; 
Baserat på en genomgång av planerna för Östra och Västra 
Gårvik framgår det att det finns ett antal olikheter mellan 
planerna. Detta gäller gemensamhetsanläggningens ansvar, 
som i Västra Gårvik innefattar också natur och dagvatten, 
byggrätternas storlek och begränsningar, lovplikt pga 
bergsrisken, krav på parkeringsplatser och lekplatser etc. 

 
Baserat på en genomgång av det aktuella planförslaget och 
det för Östra Gårvik finns det ett antal väsentliga skillnader 
trots att fastigheterna idag ingår i en och samma detaljplan. 
Detta är inte rimligt. Vi anser att planerna skall göras om till 
en gemensam plan för hela Gårviksområdet eller åtminstone 
att bestämmelserna i de två planerna skall vara desamma. 

 
Kommunen anser att Gårviksvägen är en naturlig delare av 
fastighetsägaransvaret. Vi ber kommunen motivera detta. Var 
finns det kommunala beslut som leder till en sådan delning. I 
samrådsskedet av Ödsbyplanen sågs tydligen 
Gårviksbäcken som en naturlig delare. Varför? Varför skall 
fastigheter inom Västra Gårviks plan ha ansvar, och 
kostnader för ett markområde som tillhör stamfastigheterna 
på Ödsby? 

 
Suterrängvåning och byggregler; 
Kommunen förslår att förutom den bygghöjd som anges, får 
suterrängvåning byggas. Bygghöjden är dock begränsad i 
planen till 4 m vilket enligt definitionen i lagtexten skulle 
omöjliggöra en suterrängvåning. Detta måste korrigeras i 
plankartans bestämmelser. Det hade varit en fördel för att 
undvika diskussion i framtiden om det antingen infördes en 
generell rätt till suterrängvåning eller en markering var sådana 
inte får tillåtas. Med tanka på hur geografin i området ser ut, 
med relativt branta tomter, verkar det märkligt att inte 
suterrängvåning skulle tillåtas generellt. 

 

Regler om takvinkel har införts sedan samrådet. En sådan 
finns inte för Östra Gårvik och måste motiveras för att kunna 
vara acceptabel. 

 
LÖKEBERG 1:43- Britt-Marie Yttring 
Jag upprepar mina synpunkter från samrådet. 

 
Parkeringar och lekplats; 
Den kommunala parkeringen måste självfallet innefatta 
besökare till både Västar och Östra Gårvik. Barn boende på 
både Västra och Östra Gårvik behöver lekplats. Jag vill veta 
vilka lagparagrafer som stöder de av Munkedals kommun 
särskiljande förslagen angående Västra respektive Östra 
Gårviks planlösningar, när det gäller parkeringar och lekplats. 

 
Sophantering; 
Vi vill ha kvar vår soptunna vid tomtgränsen. Om iden om en 
gemensam sopstation trots allt, emot de boendes önskan, 
skulle förverkligas bör denna läggas på kommunens fastighet 
vid Gårviksvägen och inte bredvid en föreslagen lekplats. 

Kommer att justera detta för 
Ödsbyplanen. 
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Självklart ska en sådan eventuell sopstation endast serva 
fastigheter inom sitt planområde, inte fastigheter som ligger 
utanför området. Trafiktätheten på Kårekasevägen skulle 
annars bli alldeles för hög. En sop- och återvinningsstation 
placerad på den kommunala mark vi föreslår, kan med fördel 
ge service åt hela Gårviksområdet. 

 
Ansvar för dagvatten och skötsel av naturmark; Jag kan inte 
acceptera kommunens krav på att en 
gemensamhetsanläggning ska ansvara för dagvattnet. Varje 
fastighet ansvarar ju för det egna dagvattnet. Detta 
kommunens krav ställs inte på fastigheterna på Östra 
Gårvik!! Kravet har ingen grund och skall tas bort. 
Ytterligare ett krav har till kommit sedan samrådsfasen, 
nämligen att gemensamhetsanläggningen även ska ansvara 
för och bekosta skötseln av all naturmark inom planområdet!! 
Har aldrig hört talas om något liknande!! Kan Kommunen 
delegera ett sådant ansvar och sådana kostnader till 
gemensamhetsanläggningen bara för att ägaren till den av 
stamfastigheterna detta gäller, vill det?? I egenskap av 
markägare får han allt både ta ansvar och bekosta sina egna 
marker. En stilla undran är också varför samma krav inte 
ställs på fastighetsägarna inom Östra Gårviks planområde. 
Hur kan ett förslag uppkomma, som handlar om att vi som är 
fastighetsägare inom Västra Gårvik enligt planförslaget också 
ska ansvara för naturmark mellan Gårviksbäcken och 
Gårviksvägen, som hör till stamfastigheten för Östra Gårvik, 
Ödsby 3:6?? Min stilla undran återkommer här: Varför ställs 
inte samma krav på fastighetsägarna inom Östra Gårviks 
planområde? 
Sådana här krav kan vi naturligtvis inte acceptera! 

 
Lokalgator; 
De på plankartan utritade lokalgatorna överensstämmer inte 
med hur de ser ut idag. Vi kräver att felaktigheterna 
korrigeras. Jag hänvisar till ”Skrivelse från Södra Gårviks 
vägförening”. 

 
VA-ledningar och pumpstationer; 
Dragningen av VA ledningar måste förtydligas. Hur har 
Munkedals kommun kommit fram till antalet pumpstationer 
och placeringen av dessa? Pumpstationen vid 
Kårekasevägen/Domarringen bör flyttas. Skulle ett längre 
driftstopp inträffa finns risk att avloppsvattnet rinner ut i 
Gårviksbäcken, som mynnar ut på den kommunala 
badplatsen. Om en pumpstation är nödvändig för området 
bör den anläggas på kommunens fastighet på andra sidan av 
Gårviksvägen. Det finns andra lösningar för va. 

 
Byggander; 
Varför får suterränghus byggas inom Östra men inte inom 
Västra Gårvik? En regel om takvinkel har tillkommit endast 
för Västra Gårvik sedan samrådsfasen. Varför? 

 
Skillnader mellan planerna för Västra Och Östra Gårvik; 
I det jag skrivit ovan finns det flera viktiga skillnader mellan 
planförslagen. Under pågående planhandtering ändras 
sträckningen för Östra Gårvik österut! Delningen mellan 
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planerna gick först i Gårviksbäcken men flyttas sedan till 
Gårviksvägen. Varför? Denna nya delning skulle innebära att 
fastighetsägarna på Västra Gårvik skulle ta ansvar för och 
bekosta skötseln av ett område som hör till stamfastigheten 
på Östra Gårvik?? Detta är inte acceptabelt och det är ett 
avsteg från likabehandlingsprincipen då planerna ingår i 
samma detaljplan, gränsar till varandra, har tillkommit med 
bara några veckors mellanrum och av samma 
planhandläggare. En och samma plan för hela 
Gårviksområdet måste skrivas. Det är ett rättvisekrav! 

 
Oklarheter; 
Som framgår av samrådsredovisningen svarar Munkedals 
kommun fortfarande inte på frågan om det finns en va- 
utredning som visar på otillräckligt grundvatten. Jag vill ha en 
kopia på en sådan va-utredning. 
När det gäller trafikvolymerna på Gårviksvägen säger 
Munkedals kommun att det är Trafikverkets sak att ansvara 
för och att utbyggnaden av Gårviks- och Bergsviksområdena 
kommer att ske på rätt lång respektive mycket lång sikt. 
Det är kommunens skyldighet att göra en beräkning av 
trafikvolymerna utmed Gårviksvägen efter full utbyggnad enligt 
respektive plan. Vi kräver en sådan beräkning samt en 
miljökonsekvensbedömning beräknad på slutlig utbyggnad. 
Trafikverket anser i sitt utlåtande om planen för Västra Gårvik 
att det är kommunen som planerare som ska se till att en god 
vägplanering finns och att åtgärder på allmän väg som 
påkallas av kommunens planering inte vare sig kan 
finansieras eller drivas av Trafikverket. 

 
Miljöbedömning; 
Jag anser att planens behovsbedömning är ofullständig och 
på vissa punkter missvisande. Därför anser jag att en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas inför utställningsskedet. 
Denna plan kan själfallet inte ses isolerad. Det finns ju flera 
planer enbart för Gårviksområdet och en för Bergsvik. 
Aspekter som trafiksäkerheten, föroreningar som kan komma 
att gå ut i Gårviksbäcken som sedan kan rinna ut på 
badstranden osv. måste bedömas tillsammans med planen för 
Gårviks strandzon, planen för Östra Gårvik och med planen 
för Bergsviksområdet. 
Trafiksäkerheten på den smala och slingriga Gårviksvägen 
kommer att påverkas mycket negativt av de olika planerna. Vi 
tänker på den kraftiga utökningen av båthamnen, an 
nybyggnation av permanentbostäder och av att 
sommarstugor byggs om till permanentbostäder. I dag finns 
det ca 25 fastigheter där man bor året runt inom 
Gårvik/Bergsvik. Om de aktuella planerna för bostads- 
områdena blir verklighet kommer antalet året runt bostäder 
nästan att tiodubblas och bli strax under 250. 
Gårviksbäcken, och därmed även badstranden, påverkas 
naturligtvis negativt också av den ökade biltrafiken. Detta 
samt utsläpp av dagvatten både från Bergsvik och från 
Västra och Östra Gårvik i Gårviksbäcken, som mynnar på 
badstranden, måste naturligtvis vägas samman i en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning. 
Enligt planbeskrivningen infattas Gårviksbäcken eventuellt av 
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det generella biotopskyddet. Självfallet måste detta klargöras 
innan planen ställs ut och tas med i behovsbedömningen. 
Miljöeffekterna av varje liten delplan för sig kan möjligen vara 
begränsande. Tillsammans med övriga nämnda planer blir 
dock miljöpåverkan mycket stor på detta känsliga område. 
Därför är en samlad miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning nödvändig innan planen antas. 

 
Artskydd och vegetation; 
På sid 8 i planen står följande: ”Området där ny 
promenadstig kan föreslås ligger tätt inpå befintliga tomter. 
Utmed stigen finns inga indikationer på naturmiljöer som bör 
undvikas för promenadstråket”. Den översiktliga 
naturinventering som åberopas är gjord av Henric Erntsson. 
Inventeringen har , kanske för att den var alltför översiktlig 
eller för att den gjordes redan i april, missat att det inom 
område, just där ny stig är prickad, finns minst en rödlistad 
art, allmän bastardsvärmare. 
Det finns även en mängd orkideer där. Alla dessa orkideer är 
fridlysta och blommar från slutet av maj till någon vecka in i 
juli. Ny stig som ska etableras, sk. annonserad stig, inom 
naturskyddsområde ska godkännas av länsstyrelsen. Därför 
anser vi att en noggrann naturinventering bör göras under 
maj och juni, så att länsstyrelsen får korrekt information. 

 
Specifika synpunkter; 
Vår fastighet gör det lämpligt att uppföra suterränghus. Därför 
önskar vi att denna möjlighet införes. I planen påstås att va- 
utredning visar att det finns otillräckligt med grundvatten i 
området. Den bifogade va- utredningen behandlar dock inte 
grundvattenfrågan. Vi har fullgott vatten i tillräcklig mångd 
idag och anser därför inte att kommunen kan tvinga oss til att 
ansluta oss till kommunalt vatten. 
Vi vill behålla vårt servitut på brunn. 

 
Synpunkter på upphävande av förordnande enligt § 113 BL; 
Å det bestämdaste motsätter jag mig att § 113- förordnandet 
upphävs för att skapa en ny fastighet med byggrätt inom 
Gullmarns naturreservat i Lilla Gårvik. Vill fastighetsägaren 
stycka av mark till en ny fastighet måste det självfallet ske 
utanför naturreservatet. 
Jag motsätter mig även ett upphävande av § 113 för området 
vid Gårviksbäcken i korsningen mellan Kårekasevägen och 
Domarringen. Området runt Gårviksbäcken är mycket 
miljökänsligt och inger avloppsvatten ska kunna rinna ner i 
Gårviksbäcken som sedan rinner ut på Gårviks kommunala 
badplats. Om den av Munkedals kommun planerade ev. 
pumpstationen behövs bör den placeras på kommunal 
kvartersmark på andra sidan av Gårviksvägen. 

 
Att redan befintliga bodar i Lilla Gårvik skulle finnas där 
olagligen stämmer inte överens med verkligheten. Det finns 
inte med i några tidigare handlingar. Några viktiga frågor 
dyker upp i detta sammanhang: 
Vem har Munkedals kommun tänkt ska ha de nya bodarna? 
Är det tänkt som en extra inkomstkälla för kommunen? 
Vad som för övrigt framkommer är att ny § 113 –mark i Stora 
Gårvik skulle innebära att de offentliga toaletterna skulle 
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komma alldeles för nära vattnet och badplatsen. Det är helt 
onödigt att upphäva någon av § 113- förordnandet i Lilla 
Gårvik för det finns plats vid lastageplatsen för eventuellt fler 
bodar. Därmed behöver man inte göra marken vid toaletterna 
och Gula Villan i Stora Gårvik till ny § 113- mark. 
Konsekvenserna för den känsliga miljön i Lilla Gårvik blir 
påtagliga och förödande, om stora bodar med bryggor för 
stora båtar skulle uppföras, som tex. Utsläpp, transporter och 
hård belastning på enskild väg! 
Slutsats: Inget bygge överhuvudtaget bör ske på natur- och § 
113- mark inom Gårviksområdet! 
Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen bör avslå 
ansökan från Munkedals kommun. 

 
LÖKEBERG 1:18 – Tord Baaz 
Enligt planen skall dagvatten tas omhand inom egen fastighet. 
Det finns därför inget skäl att kräva att 
gemensamhetsanläggningen har ansvar för dagvatten 
eftersom något sådant krav inte finns i planförslaget för Östra 
Gårvik. 

 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
naturmark inom området. Detta krav gäller inte för 
planområdet för Östra Gårvik och är inte Acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det också gäller 
naturmark inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har 
under planprocessen gränsen mellan Östra och Västra 
Gårvik ändras så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom 
stamfastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan 
inte vara rimligt att fastighetsägarna inom Västra Gårvik skall 
ha ansvar och kostnader för detta. 

 
Berginventeringen visar bara på en begränsad risk och då 
endast för fastigheter i slänten. Lovplikt eller andra 
restriktioner bör därför begränsas till dessa områden som jag 
förestår är de roas områdena i kartbilagan till 
bergsinventeringen. 

 
Mina fastigheter Ödsby 3:13 och Lökeberg 1:18 ligger båda 
inom Gårviks planområde från 1966. Detta område föreslås 
nu delas upp i två separata detaljplaner. Var och när tog 
kommunen beslut om denna uppdelning? I planförslaget 
finns ingen motivering till en uppdelning. 

 
När det gäller viktiga principer inom förslagen till de två 
detaljplanerna finns det nu klara skillnader, Detta gäller tex. 
ansvar för dagvatten och naturmark, och lovplikt och 
byggnadskonstruktion. 

 
Det måste vara ett rättvisekrav att jag som fastighetsägare 
för Lökeberg 1:18 inte skall drabbas av kostnader och 
restriktioner som inte gäller för fastigheterna på andra sidan 
Gårviksvägen enbart baserad på att kommunen gjort en 
godtycklig uppdelning av nuvarande planområde i två. 

 
Jag anser att pumpstationen vid Kårekasevägen 
/Domarringen är felaktigt placerad av flera skäl. Området 
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ligger princip vid slänten till Gårviksbäcken som är en känslig 
naturmiljö där det dessutom finns föreskrift att vegetation 
skall finnas. Det finns risk att vid fel på pumpstationen 
avloppsvatten kommer att dränera till Gårviksbäcken. Det är 
oacceptabelt med tanke på att bäcken dränerar direkt ut i 
Stora Gårviks kommunala badplats. 

 
Kommunen svarar i samrådsredogörelsen åter igen inte på 
frågan om det finns en va utredning för området som visar på 
otillräckligt grundvatten. Det är ett anständighetskrav att 
kommunen antingen tar fram en sådan utredning eller 
korrigerar sin beskrivning genom att säga att en sådan 
utredning inte existerar. 

 
Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till att det är 
Trafikverket som har ansvaret för trafiksäkerheten, och att 
utbyggnaden av Bergsviks- och Gårviksområdena kommer 
att ske på mycket lång, respektive rätt lång sikt. 

 
Det är planförfattarnas och kommunens ansvar att göra en 
bedömning om de föreslagna utbyggnaderna kommer att ha 
konsekvenser för hälsa och säkerhet, trafiksäkerhet och 
miljö. En sådan bedömning skall enligt lagen baseras på en 
full utbyggnad enligt plan. 

 
Jag kräver därför att kommunen gör en beräkning av 
trafikvolymerna på Gårviksvägens olika sträckor och en 
miljökonsekvensbeskrivning baserat på dessa före 
antagande av planen. 

 
Mina synpunkter från samrådsskedet kvarstår. 

 
Det finns ingen beskrivning av funktion och föreslagen 
placering av pumpstationerna. Detta krävs för att kunna 
bedöma om det är rimligt att upphäva § 113 förordnandet för 
dessa områden. 

 
Särskilt pumpstation vid Kårekasevägen är olämpligt 
placerad och jag motsätter mig därför ett upphävande för 
detta område. Området ligger väldigt nära Gårviksbäcken 
med känslig miljö. Det finns också en risk att om en 
avloppspump placeras här, kan vid fel på pumpen 
avloppsvatten rinna ner i Gårviksbäcken som ju strax söder 
därom mynnar på Stora Gårviks kommunala badplats. 

 
Jag motsätter mig också på det bestämdaste ett upphävande 
av § 113- förordnandet för att skapa en ny fastighet med 
byggrätt på området i Lilla Gårvik inom naturreservat. 

 
LÖKEBERG 1:39- Irene Adolfsson 
Jag hänvisar till mina synpunkter frånsamrådet. 

 
Parkeringsplatser; 
Som jag tidigare påpekat behövs inte de föreslagna 
parkeringsplatserna vid Kårekasevägen och Lilla 
Gårviksvägen. Lokalgatorna bör inte belastas med mer trafik. 
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Sophantering; 
Jag är över 80 år och behöver ha kvar soptunnan vid min 
egen tomt. En gemensam sopstation motsätter jag mig. 

 
Gemensamhetsanläggning för naturmark och dagvatten; 
Kravet att samfälligheten ska ansvara för all naturmark inom 
området vad gäller skötsel och omhändertagande av 
dagvattnet osv. motsätter jag mig helt. Varje fastighetsägare 
ska ju ta han om sitt eget dagvatten. Den kostnaden räcker. 
Extra utgifter för andras mark vill jag inte ha. 

 
Pumpstation; 
Om en pumpstation behövs i området bör den inte läggas vid 
Kårekasevägen/Domarringen bredvid Gårviksbäcken. Ett 
eventuellet bräddavlopp ner i bäcken skulle kunna få 
allvarliga följder om pumpsationen går sönder. 
Gårviksbäcken mynnar ju på den kommunala badplatsen. 
Lägg i stället pumpsationen på kommunens mark på östra 
sidan om Gårviksvägen. 

 
Skillnader mellan Ödsby- och Lökebergsplanerna; 
Varför är det så många skillnader när det gäller kraven på 
fastighetsägarna inom de båda planområdena? Det är ju 
samma planhandläggare för båda planerna. Vi inom 
Lökebergsplanen ska tex. ansvara för naturmark och 
dagvatten utanför den egna tomten, bygga parkeringsplatser, 
lekplats, sopstationer osv. vilket fastighetsägarna på 
Ödsbydelen tydligen slipper. Jag är kanske lite dum men jag 
förstår faktiskt inte varför det är så och vill ha en tydlig och 
klar förklaring från den/de ansvariga. 

 
Trafikbelastning på Gårviksvägen; 
Jag upprepar mitt tidigare krav på beräkning av 
trafikvolymerna utmed Gårviksvägen efter full utbyggda 
planer i området. En miljökonsekvensbedömning behövs 
också. 

 

LÖKEBERG 1:15- Ingegerd, Anna och Ole Silverrehn 
Vi är i princip positiva till planförslaget, men vill ha följande 
ändringar; 
Vad avser byggrätt på fastigheten- utifrån vad som kan 
uttolkas upplever vi att: 

1.   I detaljplanen angiven byggrätt för bostadshuset 
stämmer inte med befintlig byggnad. Vi önskar därför 
att planbestämmelserna överses, så att befintligt 
bostadshus, efter planändring får beteckning BF 11. 

2.   I detaljplanen har befintligt uthus punktprickas- vi 
önskar att detta uthus i planen ges byggrätt. 

3.   Då vi har för avsikt att ansluta fastigheten till ett 
solcellssystem- placerad i söderläge bakom 
bostadshuset- och som denna del till alla delar är 
prickad mark, önskar vi att planförfattaren omarbetar 
planen så att detta blir möjligt. 

Vad avser vägen till fastigheten Lökeberg 1:15; 
Vad gäller vägen till fastigheten så har vi själva bekostat och 
byggt vägen fram till Lökeberg 1:15 utan grannars med- 
verkan, då de inte haft intresse av att medverka ekonomiskt, 
utan endast nyttja den. 

 
 
 
 
 
 
Kommer se över detta. 
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Vägens utformning så som den är inlagd på planförslag 
2014-06-22 har vi i princip inget att erinra emot, dock vill vi ha 
följande ändringar; 

1.   Lokalvägen som är infart för övriga fastigheter, 
förutom Lökeberg 1:15, bör sluta vid befintlig 
vändplats förblir neutral och således även 
fortsättningsvis vintertid kan användas av fordon utan 
fyrhjulsdrift- samt att övriga fastigheter avlastas 
kostnaden för backen upp till Lökeberg 1:15( se bif. 
skiss). 

Vägsträckan efter vändplatsen upp till Lökeberg 1:15 föreslås 
i planen utläggas som en körbar gångväg, med den 
utformning som finns på planförslaget. 

 
Fördelen med detta är att gångtrafiken bibehålls men man 
minimerar trafiken till enbart avse motorfordonstrafik till 
Lökeberg 1:15. Detta innebär att det blir trafiksäkrare för 
gångtrafikanter. Vidare ges Lökeberg 1:15 möjlighet till 
parkering på trafikområdet, och omfattande sprängningar i 
samband med skapande av parkering på egen tomtmark, 
undviks. 

 
LÖKEBERG 1:84- Ingvar Johansson 
Jag hänvisar till mina synpunkter under samrådet. 
Det finns ett antal väsentliga skillnader mellan planförslagen 
för Östra och Västra Gårvik trots att fastigheterna idag ingår i 
en och samma detaljplan. Detta är inte rimligt. Jag anser att 
planerna skall göras om till en gemensam plan för hela 
Gårviksområdet eller åtminstone att bestämmelserna i de två 
planerna ska vara desamma. Detta måste anses som ett 
rättvisekrav. 

 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen ska ha ansvar för dagvatten 
och all naturmark inom området. Detta gäller inte för 
planförslaget för Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Det 
kan inte vara rimligt, att fastighetsägarna inom Västra Gårvik, 
men inte den Östra delen, ska ha ansvar och kostnader för 
detta. 

 
Lokalgatornas sträckningar överensstämmer inte med 
dagens förhållanden såsom påstås i planbeskrivningen. 
Detta måste korrigeras. 

 
När det gäller sophantering anser jag att det är bra som det 
är idag och de föreslagna gemensamma 
sophanteringsstationerna är olämpligt placerade. Vårt 
planområde skall dessutom inte ha kostnader för 
sophanteringen för fastigheter utanför planområdet såsom 
förslagits. 

 
Jag anser att den föreslagna byggrätten är för stor. En total 
byggyta om 130 kvm vore lämplig. 

 
Till slut anser jag att fastighetsägarnas kostnader som en 
konsekvens av planförslaget måste klargöras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer se över detta en gång till 
innan antagandet. 
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Angående förslag om ansökan enligt § 113; 
Baserat på mina synpunkter på planförslaget i samråds- 
skedet motsätter mig på det ett upphävande av förordnadet 
för att skapa ny byggrätt inom Gullmarns naturreservat. 

 
LÖKEBERG 1:75 - Johnny Gyllenhammar 
Mina synpunkter från samrådet kvarstår. 
Soptunnan vill vi ha kvar vid tomtgränsen som tidigare. Om 
det trots allt blir gemensam sopstation bör den placeras på 
kommunens fastighet öster om Gårviksvägen och absolut inte 
på den föreslagna platsen vid Kårekasevägen. 
Trafikbelastningen på lokalgatan är sommartid mycket stor 
om det blir som i förslaget att boende utanför området också 
ska använda denna sopstation skulle biltrafiken in från 
Gårviksvägen öka. Detta anser jag vara oacceptabelt. Det är 
ytterst få som går och lämnar sopor. Kommunens fastighet, 
som de flesta ändå passerar när de reser till och från Gårvik, 
är därför mycket bättre lämpad. 

 
Något jag inte heller accepterar är kravet på att en 
gemensamhetsanläggning det vill säga vi på begäran av en 
markägare ska ha ansvar för all naturmark inom området. 
Detta anser jag åligger stamfastighetsägaren. Likaså åligger 
det respektive stamfastighet att ta hand om dagvattnet från 
sin naturmark. Varje fastighetsägare ska ju, enligt planen ta 
hand om dagvattnet från sin fastighet. 

 
Flera av lokalgatorna på plankartan stämmer, inte överens 
med verkligheten, fast de sägs göra det, och måste 
korrigeras. 

 
Pumpstationen vid Kårekasevägen/Domarringen anser jag 
vara felaktigt placerad och den bör därför flyttas. Ett av 
skälen är att det finns risk för att avloppsvatten rinner ut i 
Gårviksbäcken om fel uppstår. Gårviksbäcken rinner ju ut på 
den kommunala badplatsen strax nedanför pumpstationen. 

 

Flera viktiga skillnader finns mellan planerna för Östra och 
Västra Gårvik. Det gäller exempelvis 
gemensamhetsanläggningens ansvar när det gäller 
naturmark och dagvatten men det finns många fler skillnader. 
Hur kan detta komma sig? Jag vill ha en förklaring från 
Kommunen om anledningen. 

 
Jag motsätter mig att § 113 – förordnandet upphävs för 
området på västra sidan av Gårviksbäcken i korsningen 
mellan Domarringen och Kårekasevägen. Den avloppspump 
som enligt planen ska placeras där bör flytas till östra sidan 
av Gårviksvägen på kommunens fastighet. Om fel uppstår på 
pumpen finns det risk att avloppsvatten rinner ut i 
Gårviksbäcken som ju mynnar på den kommunala 
badplatsen alldeles nedanför. Därför bör pumpstationen 
placeras på annat, lämpligare ställe. 

 
Likaså motsätter jag mig ett upphävande av förordnandet 
enligt § 113 för att skapa en ny fastighet med byggrätt i Lilla 
Gårvik. Marken där upphävandet föreslås ligger inom 
Gullmarns naturreservat och jag anser att den ska förbli just 

 

 
 
 
 
Se sist i utlåtandet. 
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naturreservat. 
 

LÖKEBERG 1:52- Gunilla Andersson 
Synpunkter från samrådet kvarstår; 
Bland annat kvarstår förslaget om parkeringar och lekplats 
placerad vid Kårekasevägen/Lilla Gårviksvägen som jag och 
ett stort antal fastighetsägare kritiserade. Situationen har nu 
blivit ännu värre genom förslaget att där också placera 
sopstation. Området är våtmark och det rinner en lite bäck 
här och vidare under Lilla Gårviksvägen. Ingen 
naturinventering av området har gjorts och att dränera 
våtmark för dessa ändamål kan inte vara rimligt. 

 
När det gäller sophanteringen är förslaget med gemensam 
sophantering bra. Detta borde dock göras för samtliga 
fastigheter inom planområdena. Det är inte acceptabelt att 
fastighetsägarna inom Västra Gårviks planområde skall ha 
ansvar, och kostnader för iordningsställande av 
sophanteringsplats för fastigheter utanför planområdet. 

 
Enligt planen skall dagvatten tas om hand inom egen 
fastighet. Det finns därför inget skäl att kräva att 
gemensamhetsanläggningen har ansvar för dagvatten. Något 
sådant krav finns inte i planförslaget för Östra Gårvik. 

 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav at 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all 
naturmark inom området. Detta krav gäller inte för 
planförslaget för Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller naturmark 
inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har under 
planprocessen gränsen mellan Östra och Västra Gårvik 
ändras så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom 
stamfastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan 
inte vara rimligt att fastighetsägarna inom Västra Gårvik skall 
ha ansvar och kostnader för detta. 

 
Vid den del av Trollskårsvägen som går norrut längs min 
fastighet Lökeberg 1:52 är vägen dragen för långt norrut med 
ca 15 meter. Detta område är mycket brant och kan inte göras 
till lokalgata. Det finns inte heller något sådant behov och 
därför bör denna el kvarstå som naturmark. 

 
Dragning av va ledningar måste förtydligas. Det behövs en 
förklaring till förslaget om antal och placering av 
pumpstationerna. 

 
Jag anser att pumpstationen vid Kårekasevägen 
/Domarringen är felaktigt placerad av flera skäl. Området 
ligger precis vid slänten till Gårviksbäcken som är en känslig 
naturmiljö där det dessutom finns föreskrift att vegetation 
skall finnas. Det finns risk att vid fel på pumpstationen 
avloppsvatten kommer att dränera till Gårviksbäcken. Detta 
är oacceptabelt med tanke på att bäcken dränerar direkt ut i 
Stora Gårviks kommunala badplats. Om en pumpstation är 
nödvändig i området bör den utan problem kunna placeras 
på den kommunala fastigheten på andra sidan Gårviksvägen. 
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Bergsinventeringen visar bara på en begränsad risk och då 
endast för fastigheter i slänten. Lovplikt eller restriktioner, om 
nödvändiga, bör därför begränsas till dessa områden som jag 
föreslår är de rosa områdena i kartbilagan till 
bergsinventeringen. Det bör påpekas att i bildbilagan till den 
senaste versionen av rapporten det finns ett antal fel. Flera 
bilder stämmer inte med var de enligt pilarna på kartan skall 
vara tagna. 
Kommunen föreslår att förutom den bygghöjd som anges, får 
suterrängvåning byggas. Bygghöjden är dock begränsad i 
planen till 4m vilket enligt definitionen i lagtexten skulle 
omöjliggöra en suterrängvåning. Detta måste koorigeras i 
plankartans bestämmelser. Det hade varit en fördel, för att 
undvika diskussion i framtiden, om det antingen infördes en 
generell rätt till suterrängvåning eller en markering var 
sådana inte var tillåtna. 
 
Som svar på förslaget om delning av fastigheter, som 
framförts av vissa fastighetsägare, svarar kommunen i 
samrådsredogörelsen att detta inte är lämpligt ur trafik- 
säkerhetssynpunkt och tillgänglighetssynpunkt. När det gäller 
båda dessa aspekter är läget för den föreslagna nya tomten i 
Lilla Gårvik nog det minst lämpliga. 
 
I planbeskrivningen skriver kommunen samtidigt att 
lokalgatorna är lämpliga för ändamålet. Om en ny tomt i Lilla 
Gårvik är lämplig måste ett antal andra tomter. Med bättre 
tillgänglighet, större yta, mindre höjdskillnaden från huvudväg 
och dessutom belägna utanför naturreservat etc. vara lika 
väl, om inte bättre , lämpade. 
 
Det måste ses som ett rättvisekrav att om tre fastigheter på < 
600 kvm kan bildas, två på Östra Gårvik, genom avstyckning 
och en på Västra Gårvik, så bör det vara möjligt även för 
andra fastighetsägare att dela fastigheterna till liknande 
storlek. 

Mitt krav på att kunna dela min fastighet kvarstår. 

Promenadstigen till Lökebergs-hällristningen är felaktigt 
utmarkerad. Stigen, som numera är föredömligt utmarkerad 
och skyltad av kommunen, går in i skogen från 
Stenviksvägen i höjd med Lökeberg 1:68. 
 
Kommunen har inte kommenterat flertalet av de synpunkter 
som jag framförde vid samrådstillfället och bortsett från 
frågan om servitut för brunn har inga av synpunkterna 
beaktas i den nya planförslaget varför de kvarstår och jag 
hänvisar till dessa. 
Jag anser att ett antal formella fel begåtts i planprocessen. 
Bakgrunden till kommunens uppfattning om beslutgången i 
planprocessen har inte gjorts tydlig i planbeskrivningen, men 
framgår av korrespondens med planhandläggaren efter 
samrådsfasen. 
 
Kommunen anser nu, enligt planbeskrivningen att ÄPBL, 
skall gälla trots att Länsstyrelsen påpekat i samrådet, och 
kommunen accepterat i samrådsredogörelsen, att nya PBL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna detaljplan medger inte 
delning av befintliga fastigheter. En 
ny fastighet tillåts bildas på hävda 
mark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter överläggning med 
Länsstyrelsen så är valt sätt det 
rätta. 
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skall gälla. 
 

Enligt kommunen baseras detta på att man anser att 
planerna för östra och västra Gårvik bygger på 
planprogrammet för Gårviks strandzon från 2010 och ett 
beslut i kommunstyrelsen i april 2011 att två detaljplaner 
skulle yrarbetas, en för Svarsvik och en för Stora och Lilla 
Gårvik. 
Detta ställningstagande är inte rimligt av flera skäl. För det 
första är syftet med planprogrammet ett helt annat än syftet 
med detaljplaneförslagen för Östra och Västra Gårvik. För det 
andra innefattas inte planområdena Östra och Västar Gårvik i 
området för planprogrammet. Det kan inte vara förenligt med 
ÄPBL att en detaljplan kan baseras på ett intilliggande 
planprogramsområde med ett annat huvudsyfte. 

 
Vidare, vid KS behandling av planprogrammet togs ett beslut 
att starta arbetet med två detaljplaner vars geografiska 
omfattning var klarlagt i planprogrammet, Svarsvik och Stora 
och Lilla Gårvik. Omedelbart efter beslutet startade också 
arbetet med Stora och Lilla Gårvik. 

 
Under 2013 startade kommunen arbetet med de två 
detaljplanerna för bostadsområdena Östra och Västra Gårvik. 
Sökanden menar att det inte finns något politiskt beslut att 
starta med de två detaljplanerna Östra och Västar Gårvik. 
Jag anser att planarbetet för Gårvik därför skall föregås av ett 
kommunalt beslut att starta detaljplanearbetet och baseras 
på nu gällande PBL. 

 
Sökande ifråga sätter igen uppdelningen av två detaljplaner 
för boendedelen. 
Jag anser att strandskyddet skall återförenas i samband med 
antagandet av detaljplanen. 

 
Angående förslag om ansökan enligt § 133- förordnadet; 
Det finns ingen beskrivning av funktion och motivering för 
förslagen placering av pumpstationerna. Detta krävs för att 
kunna bedöma om det är rimligt att upphäva § 113- 
förordnandet för dessa områden. 

 
Särskilt pumpstation vid Kårekasevägen är olämpligt 
placerad och jag motsätter mig därför ett upphävande för 
detta område. Området ligger väldigt nära Gårviksbäcken 
med en känslig miljö. Det finns också en risk att om en 
avloppspump placeras här, kan vid fel på pumpen 
avloppsvatten rinna ner i Gårviksbäcken som ju strax därom 
mynnar på Stora Gårviks kommunala badplats. Denna 
pumpstation skulle med fördel kunna placeras på kommunal 
kvartersmark på andra sidan Gårviksvägen. 

 
När det gäller områdena inom Gullmarns naturreservat 
saknas det uppgift om områdenas storlek. Det saknas också 
uppgift om ersättningsmark. Är inte detta normalt förfarande 
vid en ansökan om delvis upphävande av § 113-förordnande. 

 
Jag anser att storleken på de enskilda områdena för vilket ett 
upphävande föreslås måste anges och att ersättningsmark 
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av motsvarande typ och storlek måste finnas. 
 

Då det gäller området vid Lökeberg 1:29 beskrivs inte 
situationen i planbeskrivningen. Hur såg fastigheterna 129 
och stamfastigheten 1:6 ut före regleringen? Vad var syftet 
med regleringen? Detta bör klargöras innan man kan ta 
ställning till ett eventuellt upphävande av § 113 förordnandet. 

 
 

Jag motsätter mig på det bestämdaste ett upphävande av § 
113- förordnandet för att skapa en ny fastighet med byggrätt 
på området i Lilla Gårvik inom Gullmarns naturreservat. 

 
ÖDSBY 3:14- Lisbeth och Peter Nilsson 
Vi anser att ersättningsmark bör finnas för de föreslagna 
områdena. 

 
Pumpstationen vid Kårekasevägen är olämpligt placerad och 
vi motsätter oss därför ett upphävande av detta område. 
Närheten till Gårviksbäcken är riskabel, vid fel på pumpen 
kan avloppet rinna ner i bäcken som mynnar vid badplatsen i 
Stora Gårvik. 
Vi motsätter oss också upphävandet av § 113-förordnandet 
för att skapa en ny fastighet med byggrätt i Lilla Gårvik inom 
Gullmarns naturreservat. Det måste finnas lämpligare, mer 
lättillgänglig mark som ej är naturreservat att utnyttja. 
Länsstyrelsen har dessutom avrått från att bilda ny fastighet 
här. 

 
Allmänna synpunkter till detaljplanen Gårviks Strandzon; 
Vi har uppfattat kommunens torftiga kommentarer” noterat” 
som alltför knapphändit och otillfredsställande. Istället för 
klarläggande har de skapat större osäkerhet och oro inför 
vad förändringarna får för konsekvenser i slutskedet. 

 

Hamn; 
Utbyggnad kommer att ske etappvis efter behov. Vi tycker att 
en utbyggnad är helt fel. Både miljö, trafik och badvik 
kommer att påverkas negativt. Privat marina finns i 
närområdet. Kanske kan den utökas? Varför utreds inga 
alternativ? Vad händer med vårt servitut, som betalats i 
samband med markköpet? 

 
Gula Villan; 
Villan bör bevaras och toaletterna bör ligga kvar på 
nuvarande plats. Flyttas toalettbyggnaden till strandkanten 
kommer även en pumpstation att förläggas dit. Detta är helt 
oacceptabelt med hänsyn till att vår fastighet har sin 
vattentäkt i detta område. 
Risken för påverkan är betydande. Varför finns ingen 
alternativ placering? Vi anser att kommunen skall ompröva 
denna placering. 

 
Risk för bergras; 
För att komma med i den nya planen måste enskilda 
fastighetsägare bekosta bergsäkring utanför den egna 
fastigheten. I vårt fall till en kostnad av en kvarts miljon 
kronor. I vårt tycke en orimlig summa. Då bergssäkring ingår i 

 

 
 
 
Detta är inte frågor som denna 
detaljplan kan ta upp. 
 

 
 
 
 
Finns ett KF beslut om rivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ja det är kommunes mening. 
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den nya kommunala planen bör kommunen stå för dessa 
kostnader. 
Vi tycker att oklarhet råder på alltför många punkter för att vi 
skall kunna godkänna planförslaget. 

 
LÖKEBERG 1.16- Jurong Li 
Under rubriken risk för blocknedfall skriver man i 
planbeskrivningen från samrådsfasen, baserat på en 
bergsinventering och en efterbesiktning, att ”ett eventuellt 
sten nedfall ha en låg risk för skador och därför har ingen 
åtgärd i detta område bedömts som nödvändigt”. 

 

Efter detta har ingen ny inventering eller besiktning skett men 
trots detta har kraftiga inskränkningar införts. Man har lagt till 
ett generellt krav på lovplikt vid bergsarbete baserat endast 
på ett förtydligande. Jag kan inte bedöma om den sådan är 
nödvändig. (Denna nya version av bergsinventeringen är inte 
tillgänglig i det utsända materialet eller på kommunens 
hemsida). Speciellt med en sådan lovplikt kan det därför inte 
vara rimligt att kraftigt öka prickmarken såsom det gjorts på 
min, och intilliggande fastigheter. Jag anser att prickmarken 
skall vara som den angavs i plankartan för samrådet. 

 
Lilla Gårviksvägen, som är tillfartsväg till min fastighet är 
nedanför infarten till Lökeberg 1:37 mycket brant, och 
används bara som tillfart för de två fastigheterna i Lilla Gårvik 
1:16 och 1:17. Vägen är så brant och krokig att den endast är 
brukbar med fyrhjulsdrivna fordon. En användning av vägen 
av andra fordon med släp utgör fara för trafiksäkerheten. 
Vägen nedåt slutar dessutom där avfarten finns till 1:17 och 
nedanför detta finns ingen bilväg, endast en stig som 
dessutom inte har den sträckning som finns på plankartan 
utan går rakt ned mot lastagplatsen. 

 
Tillfarten till min fastighet går här åt öster omedelbart söder 
om bergskanten och mellan denna och det lilla huset som 
ligger där. Detta område är förhållandevis plant och den enda 
rimliga bilväg som möjliggör tillgång till och parkering vid min 
fastighet. Den väg som däremot föreslås i planen slutar vid 
min fastighetsgräns vid en plats där höjdskillnaden är flera 
meter och där det inte går att anordna tillfart till min fastighet. 

 
För att skona naturreservatet och undvika skador på 
tillfartsvägen föreslår jag att Lilla Gårviksvägen inom denna 
del inte blir Lokalgata utan istället markeras, såsom i 
Bergsviksplanen. ”Naturmarken skall vara tillgänglig för högst 
1 st. utfart per angränsande fastighet”. Som beskrivs ovan 
måste denna tillfart ske mellan berget och den idag belägna 
lilla stugan på stamfastigheten. Denna stuga har inte varit 
använd eller underhållen under den tid jag ägt min fastighet 
och enligt uppgift under lång tid före detta, men aldrig varit ett 
hinder för att komma till min fastighet denna väg. 

 
Det faktum att det idag finns en stuga på naturmark i Lilla 
Gårvik kan inte vara motivering till att göra en avstyckning 
där. Om fastigheten blir så liten att man för att bygga på den 
fastighetsägaren kräver byggrätt ända ut till tomtgräns, visar 
det bara på fastighetens olämplighet för avstyckning. Till 

Ett förtydligande kommer att ske i 
planbeskrivningen. 
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detta kommer givetvis också det faktum att den föreslagna 
fastigheten ligger inom Gullmarns naturreservat. 

 
Ännu viktigare är det faktum att, såsom beskrivits ovan, en 
fastighetsbildning inom detta område skulle omöjliggöra en 
rimlig tillfart till min fastigjet och hindra den rätt till väg till min 
fastighet som jag och tidigare fastighetsägare utnyttjat sedan 
många år. 

 
Kommunen föreslår att förutom den bygghöjd som anges, får 
suterrängvåning byggas. Min fastighet lämpar sig väl för 
denna typ av byggnation. För att undvika oklarheter skulle 
det vara en fördel om denna rättighet var generell. 
Bygghöjden är dock begränsad i planen till 4 m viket enligt 
definitionen i lagtexten skulle omöjliggöra en suterräng- 
våning. Detta bör korrigeras i plankartans bestämmelser. 

 
Synpunkter på förslag om ansökan enligt § 113- 
förordnnandet; 
Jag motsätter mig på det bestämdaste ett upphävande av § 
113- förordnandet för att skapa en ny fastighet med byggrätt 
på området i Lilla Gårvik inom Gullmarns naturreservat. 

 
Det är inte bara olämpligt att tillåta privatisering av ett område 
inom Gullmarn naturreservat, det skulle också hindra den rät 
till väg till min fastighet som jag och tidigare fastighetsägare 
utnyttjat sedan många år. 

 
LÖKEBERG 1:17- Marius Nygaad Haug 
Vi har tidigare uttalelse fremholt at vi anser det positivt at 
kommunen önsker en modernisering og utvikling av området. 
Det er samtidig meget vanskelig å få en samlet oversikt og 
forståelse i lys av at kommunen har valgt å spritte opp dette 
arbeidet i mange ulike detalj- og reguleringsplaner. Det er 
vanskelig å forstå hvorfor det nå lages ulike planer for Östra 
og Västra Gårvik, noe vi anse som uneidig. 

 
Kommunen har ikke foretatt konsekvensutredninger som 
reegjör for hvilke konsekvenser og muligheter som 
kommunens ulike planer har for den enkelte eier, beboere og 
allmenheten. 

 
Vi er ueninge i den sterkt utvidede rolle som nå skisseres for 
en ”gemensamhetsanläggning”. Foreningen foreslås gitt 
oppgaver som går utover hva som må ses som en 
ivaretakelse av medlemmenes intresser. Fra et relativt 
begrenset ansvar for felles veinett mellom eiendommene 
som dagens veiforeninger er tillagt, foreslås ikke bare et 
utvidet ansvar for ett oppgradert veinett inkl 
parkeringsplatser, lekplasserog avfallshåndteringsplasser. 
Det foreslås også at ” gemensamhetsanläggningen ” skal ta 
et ansvar for overvann og naturmark. Hvis man i tilegg skulle 
foresaget til eierne av Lökeberg 1:4 tilföge om å overföre 
eiendomsretten til de deler av 1:4 som ligger i strandsonen till 
”gemensamhetsanläggningen”, ville den få et ansvar ikke 
bare for eksisterende rettigheter for servitutter for vei og 
vann, men ansvar for nye brygganlegg. Foreningen ville 
endog få et ansvar for tilrettelegging av allmennhetens 

65



58
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 
 

interesser i strandsonen, et särlig ansvar, ettersom området 
innenfor Gullmarns naturreservat. Vi ber om at det redegjöres 
for hviket lovgrunnlag og forvaltningspraksis man har for å gi 
forening slike betydeige oppgaver som innebärer ivaretakelse 
av mer allmenne intersser. 

 
En gjennomgang av planens for Östra og Västra Gårvik att 
det er betydelige ulikheter mellom planene uten noen 
näramere begrunnelse. Primärt burde det värt en felles plan, 
og i alle tifelle må kommunen begrunne hvorfor det er 
foreslått så pass ulike regleringer for 
”gemensamhetsanläggningens” ansvar, som i Västra Gårvik 
innebefatter også natur og overvann, byggrettenes störrelse 
og berensninger, lovplikt pga bergsrisken, krav på 
parkeringsplasser og lekeplass etc. 

 
Inkonsekevens i bedömmingen av byggemuligheter; 
Byggeretten på vår eiendom Lökeberg 1:17 foreslås 
begrenset sterkt, da kun området umiddelbart rundt 
eksisterende hytte, kan bebygges. Vi mener at som for 
Lökeberg 1:12 bör byggeretten kunne utvides noe slike at 
tomten kan utnyttes i rimelig grad, utenet dette vil väre til 
sjenanse i strandsonen. Vi vil ogsåpåpeke den inkonsistens 
som ligger i at det andre steder i planen foreslås opprettelse 
av ny byggerett i Lille Gårvik. 

 
Veinett-”Lokalgator”; 
De foreslåtte ”lokalgator” stemmer ikke overens med dagens 
veinett og dette bör korrigeres på en rekke punkter. Her 
omtales bare et särlig punkt av intersse for vår eiendom. 

 
Lilla Gårviksvägen nedenfor Lökeberg1:37 brukes i dag bare 
av eiendom 1:17 og 1:16. Denne delen av veinen er så bratt, 
og svingene så krappe, at det er ikke er mullig å komme ned 
og opp uten bruk av biler som har 4WD. Det er heller ikke 
mulig å komme ned med tilhenger. Veien er for övrig i en slik 
forfatning at selv med dagens meget beskjedne bruk, kreves 
et ikke ubetydelig vedlikehold. Skal veienetableres som 
”lokalgata” vil det forutsette betydelig oppgradering og 
vedlikehold. Videre er det ikke plass til mer enn 2 biler nede 
på parkerings/snuplassen, og en ökt bruk vil således også 
kreve en ikke uvesentlig av plassen. Imidlertid vil selv en 
tilretteleggning for at bilers av/pålessing forutsette en ikke 
ubetydelig omleggning av både vei og plassen, som ligger 
innenfor naturreservatet. Vi foreslår derfor at streckningen 
ikke gjöres om til ”lokalgata” men markesras, såsom i 
Bergsviksplanen, ”Naturmarken skall vara tillgänglig för högst 
1 st. utfart per angränsande fastighet”. 

 
Gemensamhetsanläggning for overvann og naturmark; Ihht 
planen skal den overvann hårdteras av den enkelte 
eiendom.Vi kan ikke se at det i tillegg er grunnlag for å 
pålegge ansvar til en gemensamhetsanläggning . Dette er for 
övrig ikke foreslått i planforslget for Östra Gårvik. 

 
Videre er det foreslått at gemensamhetsanläggningen skal ha 
ansvar for all naturmark i området. Dette kravet er heller ikke 
foreslått i planforslget for Östra Gårvik og er ikke akseptabelt. 
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Se den generelle kommentaren om rollen til 
gemensmahetsanläggningen pkt. 1. 

 
Kostnader og prioriteringer; 
Vi stiller oss bak kommunens mål om större tilgjengelighet till 
kysten og muligheter for et aktivt friluftsliv fore alle. Vi er 
imidlertid ikke enige i alle de foreslåtte prioriteringer. I den 
intilliggende detaljplanen foreslås et nytt tredekk som skal 
forbinde Store og Lilla Gårvik. Vi stiller oss kritiske till 
prioriteringen av dette frenfor andre tiltak så som bevaring av 
den Gula Villan, utbedring av gangsti mellom Stora og Lilla 
Gårvik, samt gang- og sykkelski til. Disse tillakene bör 
priorites foran båthavner og nye lokalgator. 

 
LÖKEBERG 1:67- Helena och Tomas Mannhard Enligt 
kommunens svar i samrådsprocessen skall en detaljplan för 
85 fastigheter ha en lekplats. I vilket lagrum finns en sådan 
bestämmelse+ eftersom ingen lekplats föreslagits för 
Ödsbyplanen får man förmoda att kommunen inte anser att 
barn på denna sida om Gårviksvägen har rätt 
till lekplats. Är detta korrekt? Kommunen menar att lekplatsen 
vid Gårviks badplats inte är tillräckligt nära. Var finns de 
regler som kommunen hänvisar till? Vidare anser kommunen 
att badplatsens lekplats inte är lämplig ”när badbryggorna 
ligger på land”. Kommunen kan mycket väl lägga bryggorna 
på en av kommunens fastigheter, antingen den vid 
vändplatsen vid ”hamnplan” eller på den kommunala 
parkeringen. Ett alternativ vore att anlägga en ny lekplats 
invid fotbollsplanen. Denna kunde i så fall också vara till för 
barnen på Östra Gårviks område som ju i kommunens 
planförslag inte har någon lekplats. 

 
Det finns vad vi kan se inget behov av parkeringsplatser 
såsom föreslagits vid Kårekasevägen och Lilla Gårviksvägen. 
Parkering för fastigheterna skall enligt plan ske inom egen 
fastighet och det finns en kommunal parkering vid infarten till 
området. Områdets lokalgator bör inte belastas med mer 
trafik . Kommunen anser att parkeringsplatser behövs. Viken 
lagparagraf baseras detta på? Varför finns detta behov inte 
inom Östra Gårvik planområde? Det finns ju en kommunal 
besöksparkering som borde kunna användas av all 
besökande till området. Avstånden till denna är ungefär 
densamma från båda områdena. De parkeringar som 
kommunen åberopar i 1966 års plan var till för 
fastighetsägare vid en tid då de lokal vägarna inte var 
utbyggda. Tex. Fanns vid denna tid inte Trollskårsvägen utan 
vägnäten slutade vid Lilla Gårviksvägen. 
Gemensam sophantering är ett bra förslag. Det är emellertid 
Oerhört olämpligt att lägga denna i samband med en 
föreslagen lekplats. En Bättre placering vore på den 
kommunala fastigheten vid Gårviksvägen. Här skulle med 
fördel en sop- och återvinningsstation kunna serva hela 
Gårviksområdet. Det är inte acceptabelt att en sopstation 
inom detta planområde skall serva fastigheter utanför 
planområdet. 

 
Enligt planen skall dagvatten tas om hand inom egen 
fastighet. Det finns därför inget skäl att kräva att 
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gemensamhetsanläggningen har ansvar för dagvatten. 
Någon sådant krav finns inte i planförslaget för Östra Gårvik. 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen skall ha ansvar för all naturmark 
inom området. Detta krav gäller inte för planområdet för 
Östra Gårvik och är inte acceptabelt. 
Särskilt anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller 
naturmark inom Gullmarns naturreservat. 
Dessutom har under planprocessen gränsen mellan Östra 
och Västra Gårvik ändras så att till Västra Gårvik nu hör 
naturmark inom stamfastigheten Ödsby 3:6 längs 
Gårviksbäcken. Det kan inte vara rimligt att fastighetsägare 
inom Västra Gårvik skall ha ansvar och kostnader för detta. 

 
LÖKEBERG 1:40- Bo och Margareta Lindström 
Vi upprepar våra synpunkter från samrådsskedet och 
hänvisar till dessa men lägger också till följande: 

 
Generella kommentarer; 
Vi anser fortfarande vara mycket negativt att kommunen 
delat upp det lilla området Gårvik i så många olika planer (sju 
stycken). Det gör det svårt både för den enskilde 
fastighetsägaren och för länsstyrelsen att få överblick över 
konsekvenserna av vad som är på väg att ske men det är 
kanske just det som är meningen. Om man från kommunens 
sida har tur, vilket man hittills haft, behandlas varje liten 
delplan av olika handläggare på länsstyrelsen. Kanske kan 
var och en av dessa ha överseende med den negativa 
miljöpåverkan som tillkommer med den lilla delplan just 
han/hon ansvarar för och kanske kontaktar inte de olika 
handläggarna varandra. Från kommunens sida hävdar man 
ju att respektive delplan inte påverkar miljön negativt. Vi 
ifrågasätter detta. En miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning för hela området, inklusive 
Bergsvik, måste ske. 

 
Alla skillnader på krav för en fastighetsägare som bor inom 
Lökebergsplanen jämfört med en som bor inom Ödsbyplanen 
är ett tydligt exempel på hur olämplig denna plandelning är . 
Antalet insända synpunkter per plan blir dock ganska litet även 
om varje fastighetsägare kommer med sådana eftersom 
antalet fastigheter per delplan är begränsat. Sådant kan 
kanske också förvilla länsstyrelsens handläggare. 

 
Parkeringar och lekplats; 
Kommunen anser att parkeringsplatser och lekplats ska/kan 
anläggas inom detta planområde men inte inom planområdet 
för Östra Gårvik. Varför dessa skillnader? Är den kommunala 
parkeringen inte till för besökare till Västra Gårvik? Behöver 
inte barnen på Östra Gårvik Någon lekplats? Vilka 
lagparagrafer stöder dessa förslag från kommunen? 

 
Sophantering; 
Vi vill ha kvar soptunnan vid tomtgränsen. Om kravet på 
gemensam sopstation trots allt förverkligas bör denna läggas 
på kommunens fastighet vid Gårviksvägen och inte bredvid 
en föreslagen lekplats. Det är inte heller acceptabelt att en 
sopstation inom detta planområde ska serva fastigheter som 
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ligger utanför området. Trafiktätheten på Kårekasevägen är 
redan idag stor på sommaren och den skulle bli alltför hög 
om förslaget genomförs. Kostnaden för vägunderhåll är 
redan tillräcklig. En sop- och återvinningsstation placerad på 
den kommunala mark vi förslår, man med fördel ge service åt 
hela Gårviksområdet. 

 
Ansvar för naturmark och dagvatten; 
Sedan samrådsfasen har ytterligare ett krav tillkommit , 
nämligen att gemensamhetsanläggningen ska ansvara för 
och bekosta skötseln av all naturmark inom planområdet. 
Detta för att ägaren till en av stamfastigheterna vill så. En del 
av denna naturmark ligger dessutom inom Gullmarns 
naturreservat vilket innebär särskilda regler. Ett sådant ansvar 
är mycket olämpligt att lägga på en 
gemensamhetsanläggning. Det är också mycket märkligt att 
vi som äger fastigheter inom Västar Gårvik enligt 
planförslaget också ska ansvara för naturmark mellan 
Gårviksbäcken och Gårviksvägen som hör till 
stamfastigheten för Östra Gårvik, Ödsby 3:6. Vi accepterar 
inte kravet på att ansvara för naturmark. Något sådant krav 
ställs inte på fastighetsägarna inom Östra Gårviks 
planområde. 

 
Vi accepterar inte heller att gemensamhetsanläggningen ska 
ansvara för dagvattnet. Varje fastighet ska, enligt 
planförslaget, ansvara för det egna dagvattnet. Därför känns 
detta krav mycket märkligt och bör tas bort. Detta krav ställs 
heller inte på fastighetsägarna på Östra Gårvik. Varför denna 
skillnad? 

 
Lokalgator; 
Lokalgatorna som finns utritade på plankartan sägs 
överensstämma med hur de ser ut idag men det är fel. Vi 
kräver att dessa felaktigheter korrigeras. Va-ledningar och 
pumpstationer; 
Dragningen av va-ledningar måste förtydligas. Bland annat 
krävs en förklaring till varför antalet pumpstationer och 
placeringen av dessa är som det är. Pumpstationen vid 
Kårekasevägen/Domarringen bör flyttas. Om ett längre 
driftstopp inträffar finns det risk att avloppsvattnet rinner ut i 
Gårviksbäcken, som mynnar strax söderut på den 
kommunala badplatsen. Om en pumpstation är nödvändig för 
området där bör den flyttas till kommunens fastighet på andra 
sidan av Gårviksvägen. 

 
Varför har man inte tittat på andra lösningar för VA? Tex. 
Tanums kommun har en variant där varje fastighet har en 
pump som trycker in avloppsvattnet i en huvudledning. 

 
Bergsstabilitet; 
Bergsinventeringen är svårtolkad. Den visar på begränsad 
risk för vissa fastigheter "i ”slänten". Lovplikt eller andra 
restriktioner bör därför begränsas till just dessa fastigheter. 
Kravet på lovplikt mm finns för Östra Gårvik. Varför? 
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Byggregler; 
Suterränghus får byggas inom Västra men inte inom Östra 
Gårvik. En regel om takvinkel har tillkommit inom vårt 
planområde sedan samrådsfasen. Någon sådan regel finns 
inte inom Östra området. Varför dessa skillnader? 

 
Skillnader mellan planerna för Västra och Östra Gårvik; Som 
vi nämnt ovan finns et flera viktiga skillnader mellan 
planförslagen. Detta anser vi vara oacceptabelt och ett 
avsteg från likabehandlingsprincipen eftersom planen ingår i 
samma detaljplan, gränsar till varandra, har tillkommit med 
bara några veckors mellanrum och av samma 
planhandläggare. Nej, gör om till en plan för hela 
Gårviksområdet eller ta åtminstone bort skillnaderna mellan 
planerna. Det är ett rättvisekrav! 

 
Under pågående planhandtering ändrades sträckningen för 
Östra Gårvik österut. Delningen mellan planerna gick föst i 
Gårviksbäcken men flyttades till Gårviksvägen. Vad beror 
denna ändring på ? Följden av detta är att fastighetsägarna 
på Västra Gårvik ska ansvara för och bekosta skötseln av ett 
område som hör till stamfastigheten på Östra Gårvik. Mycket 
märkligt! 

 
Kvarstående oklarheter; 
Som framgår av samrådsredogörelsen svarar kommunen 
fortfarande inte på frågan om det finns en va-utredning som 
visar på otillräckligt grundvatten. Visa antingen fram en 
sådan utredning eller tala om att det inte finns någon sådan. 
Det är en anständighetsfråga! 

 
När det gäller trafikvolymerna på Gårviksvägen säger 
kommunen att det är Trafikverkets sak att ansvara för och att 
utbyggnaden av Gårviks- och Bergsviksområdena kommer 
att ske på ”rätt lång” respektive ”mycket lång” sikt. Dt är 
kommunens skyldighet att göra en beräkning av 
trafikvolymerna utmed Gårviksvägen efter full utbyggnad 
enligt respektive plan. Vi kräver en sådan beräkning samt en 
miljökonsekvensbedömning beräknad på slutlig utbyggnad. 
Trafikverket anser ju i sitt utlåtande om planen för Västra 
Gårvik att det är kommunen som planerare som ska till se en 
god vägplanering och att åtgärder på allmän väg som 
påkallats av kommunens planering inte vare sig kan 
finansieras eller drivas av Trafikverket. 

 
Synpunkter på upphävande av förordnande enligt § 113 BL; 
Vi motsätter oss mycket bestämt att § 113-förordnandet 
upphävs för att skapa en ny fastighet med byggrätt i Lilla 
Gårvik inom Gullmarns naturreservat. Om stamfastighets- 
ägaren vill stycka av mark till en ny fastighet kan och bör det 
ske utanför naturreservatet. 

 
Vi motsätter oss också ett upphävande av § 113 för området 
väster om Gårviksbäcken i korsningen mellan 
Kårekasevägen och Domarringen. Miljön runt bäcken är 
väldigt känslig och om fel uppstår på den planerade avlopps- 
pumpen kan avloppsvatten rinna ner i Gårviksbäcken som 
rinner ut på Gårviks kommunala badplats alldeles söder om 

 
 
Kommer justera detta i 
Ödsbyplanen. 
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den planerade pumpstationen. Om en pumpstation behövs 
just i den delen av planområdet kan den med fördel placeras 
på kommunal kvartersmark på andra sidan av Gårviksvägen 
och förses med nödvändiga säkerhetsanordningar. Ett 
bräddavlopp får absolut inte mynna i Gårviksbäcken. 

 
LÖKEBERG 1:93- Bo och Margareta Lindström 
Våra synpunkter från samrådsskedet kvarstår och vi hänvisar 
till dessa. Vi lägger till följande: 

 
Vi konstaterar att kommunens förslag till ny fastighet med 
byggrätt på Gullmarns naturreservat och med upphavande av 
naturreservatet kvartsår. Denna fastighet har, på 
fastighetsägarens begäran, försetts med specialregler och 
föreslås tex. Få byggrätt ända ut till tomtgräns. Vi anser att 
detta i stället visar att en avstyckning är mycket olämplig. Vi 
och några andra fastighetsägare begärde i samrådsskedet 
att få möjlighet att dela våra fastigheter. Efter delning skulle 
dessa bli större än den som föreslås på naturreservatet. 
Kommunen svarade att delning av dessa är olämpligt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och tillgänglighetssynpunkt. Den 
föreslagna fastigheten på Gullmarns naturreservat ligger 
mycket otillgängligt och är ur trafiksäkerhetssynpunkt 
definitivt mindre lämplig än de tomter vi och andra 
fastighetsägare begärt att få dela. Vår fastighet, Lökeberg 
1:93, är tvärt om lättillgänglig. Vi undrar därför hur man 
tänker i kommun och om det är skillnad på folk och folk. 

 
Det måste ses som ett rättvisekrav att om tre fastigheter på < 
600 kvm kan bildas, två på Östra Gårvik genom delning och 
en på Västra Gårvik, så bör det gå även för andra 
fastighetsägare att få dela större fastigheter. 

 

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING -  Åsa Gustaf-Janson 
Bakgrund; 
Gårviks badortsförening har i sina tidigare yttranden 
angående Gårviks Strandzon påpekat risken med föreslagen 
plan, med avseende på badmiljö och trafiksäkerhet. 

 
Badortsföreningens tidigare insända synpunkter kan 
sammanfattas enligt nedan: 
Trafiksituationen: För att eliminera det största 
trafiksäkerhetsproblemet bör sjösättningsrampen flyttas till en 
annan plats i kommunen, alternativt förbud att använda 
denna under perioden 21/6-15/8. 

 
Hamnen: Vi är tveksamma till att utöka hamnen så mycket 
som till 150 platser. Å andra sidan är vi positiva till att fler kan 
ha båtplats i en säker hamn på Gårvik och tillhörande 
vågbrytare är en välkommen förbättring. Men vi vill inte att 
det skall finnas båtar norr om bryggan. 

 
Fotboll och boulebanan; Vi förutsätter att kommunen flyttar 
anläggningen till närbelägen plats. 
Bryggförbindelsen utmed berget till Tunga näbba; Vi önskar 
att den läggs in i detaljplanen. 

 

 
Detaljplanen visar på flera åtgärder 
som kommer att säkerställa 
badplatsens status och på 
trafikförbättrande åtgärder. 
 
 
Tanken är ju att kommunstyrelsen 
skall anta en hamnordning 
samtidigt med antagandet av 
planen. Här kan det styras att 
sjösättning inte får ske på dagtid. 
Detaljplanen möjliggör utbyggnad i 
tre etapper. Det krävs bygglov och 
vattentillstånd hos Länsstyrelsen för 
varje etapp efter att planen vunnit 
laga kraft. 
 
Frågan får lösas vid utbyggnad av 
parkeringens sista delar. 
Kommer inte göra detta. 
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Nuläge; 
Vid badortsföreningens senaste årsmöte framkom en hel del 
synpunkter på pågående planarbete på Gårvik. Vi har 
uppmanat medlemmar att lämna in synpunkter. Utav våra ca 
80 medlemmar har 26 medlemmar valt att göra det. Vid vårt 
senaste styrelsemöte beslutades att delge kommunen 
medlemmarnas åsikter. 
 
Åsikterna är samstämmiga och kan sammanfattas enligt 
följande: 
Man tar ett tydligt avstånd till förslaget att förlägga 
toaletterna, tillsammans med en avloppspumpsanläggning, i 
hamnkontoret. 

 
 
Man anser att det finns lämpligare hamnar för fler och större 
båtar tex. vid Carlanders alternativt Munkedals hamn. 

 
 
Man anser en placering av hamnbyggnad med toaletter och 
pumpstation på nuvarande vändplan/handikapparkering, som 
nu föreslås, ser man som mycket olämpligt. 
 
Man anser att placera en pumpstation med bräddavlopp ut i 
badviken ökar kraftigt risken för badvattnet. 
 
Man anser att badvattnet kan komma att påverkas negativt 
av ett större antal båtar pga. bottenfärg, olja och 
bensinutsläpp. 

 
 

 
Man anser att placering av toaletterna som nu föreslås 
innebär stora risker särskilt för de barn som måste passera 
en båt ramp, en vändplats för bilar med båtsläp, parkering för 
handikappade och transporter till båtar. 
 
Man anser att dagens placering av toaletterna är mycket 
bättre lämpad och en alternativ placering av pumpstation 
eller alternativ va- lösning bör utredas. 
 
Man ser inget behov av ett hamnkontor. 

 

 
 
 
 
Man anser att det är mycket negativt ur trafiksäkerhets- 
synpunkt att den tidigare föreslagna separata gång- och 
cykelbanan mellan parkering och badplats har slopas. Och 
att även om inte kommunen har pengar i dagsläget, bör en 
gång- och cykelväg läggas in i planförslaget för Östra Gårvik. 
 
Man anser att det är mycket oroande att det i planen för 
Västra Gårvik föreslås en avloppspumpstation invid 
Gårviksbäcken vid Kårekasevägen. 

 
 
Man anser att det inte finns någon beskrivning i planerna för 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommun anser att toaletterna 
placerade på hamnplanen har ett 
bättre tillgängligt läge än befintligt 
läge. För badplatsen och hamnen. 
 
Detta kan inte styras i denna 
detaljplan. 

 
 
Kommunen anser att denna plats är 
väl lämpad för ändamålet. 

 
 
Säkerhetsutrustning för detta måste 
finnas. 
 
Det finns redan idag 65 båtplatser. 
En ökning av båtplatser säg med 
tex. 50 platser, innebär något större 
risk. Försiktighet måste få råda rent 
allmänt. 
 
Båtrampen bör inte få användas på 
dagtid, då badandet pågår. 

 
 

 
Denna plats är inte den bästa ur 
tillgänglighetssynpunkt. 

 
 
Detaljplanen visar en byggrätt för 
ändamålet. Behöver inte utföras, 
kan användas till något annat 
istället. 
 
Det finns inte plats att bygga en 
gång- och cykelväg med de rätta 
måtten, rent fysiskt. 

 
 

 
Avloppsstationen kommer att flyttas 
till andra sidan av Gårviksvägen, på 
kommunens fastighet. Det blir 
något längre avstånd till bäcken då. 
 
Se ovan. 
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utformning, placering, skyddsanordning etc. men det är 
rimligt att anta att det finns en risk att avloppsvatten kan rinna 
ner i bäcken och därmed förorena badplatsen nedströms. En 
alternativ placering tex. på kommunens fastighet på andra 
sidan Gårviksvägen, skulle minska risken för miljöproblem. 
 
När det gäller Gula Villan råder det en stor och kraftfull 
samstämmighet om att byggrätten skall finnas kvar på den 
tomt där gula villa idag är uppförd. 
Det är mycket viktigt för föreningen och vår verksamhet. Vi vill 
markera vår ståndpunkt, inget skifte av mark får ske. Vi kan 
inte finna någon redovisad anledning till varför skiftet måste 
ske. Kommunen äger redan idag marken och även om huset 
rivs, så är det bra om byggrätten finns kvar för framtida 
behov. 
 
Sammanfattningsvis bör kommunen ta hänsyn till våra 
medlemmars åsikter. Vi skall gemensamt säkra och trygga 
Gårviks utveckling och framtid. 
 
Om ni önskar en djupare dialog kring hur våra medlemmar 
uppfattar kommunens olika förslag, så går, det bra att 
kontakta undertecknad som mer än gärna vill inleda en dialog 
med Munkedals kommuns företrädare. 
 
LÖKEBERG 1:92 – Morgan Ericsson 
Det finns ett antal väsentliga skillnader mellan planförslagen 
för Östra och Västra Gårvik trots att fastigheterna idag ingår i 
en och samma detaljplan. Detta är inte rimligt. Jag anser att 
planerna skall göras till en gemensam plan för hela 
Gårviksområdet eller åtminstone att bestämmelserna i de två 
planerna ska vara de samma. Detta måste anses som ett 
rättvisekrav. 
 
Sedan samrådsfasen har det tillkommit ett krav att 
gemensamhetsanläggningen ska ha ansvar för dagvatten 
och naturmark inom området. Dessa krav gäller inte för 
planförslaget för Östra Gårvik och är inte acceptabelt. Särskilt 
anmärkningsvärt är detta krav eftersom det gäller naturmark 
inom Gullmarns naturreservat. Dessutom har under 
planprocessen gränsen mellan Östra och Västra Gårvik 
ändrats så att till Västra Gårvik nu hör naturmark inom 
stamfastigheten Ödsby 3:6 längs Gårviksbäcken. Det kan 
inte vara rimligt att fastighetsägarna inom Västra Gårvik, men 
inte den Östra delen, ska ha ansvar och kostnader för detta. 
 
Det finns inget behov av parkeringsplatser såsom föreslagits 
vid Kårekasevägen och Lilla Gårviksvägen. Parkering för 
fastigheterna skall enligt plan ske inom egen fastighet och 
det finns en kommunal parkering vid infarten till området. 
Området bör inte belastas med mer trafik. 
 
Vi anser att det är olämpligt att placera lekplats som 
föreslagits vid Kårekasevägen. Eftersom ingen lekplats 
föreslagits för Ödsbyplanen får man förmoda att kommunen 
inte anser att barn på denna sidan om Gårviksvägen har rätt 
till lekplats. Är detta korrekt? Vi tycker det skulle vara bättre 
att satsa på att förbättra de lekytor som redan finns, 

Breddning kommer tyvärr att 
komma åt samma håll ändå. 
Säkerhetsutrustning mot detta 
måste finnas. 

 

 
 
 
 
 
Vid rivning av Gula Villan, har 
kulturenheten framför önskemål om 
att marken inte skall ha någon 
byggrätt utan ligga som naturmark. 
Det blir då ett skydd för befintligt 
fornminne. 
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fotbollsplanen och lekplatsen i Stora Gårvik. 
 

Lokalgatornas sträckningar överensstämmer inte med 
dagens förhållanden såsom påstås i planbeskrivningen. 
Detta måste korrigeras. 

 
Jag anser att pumpstationen vid Kårekasevägen 
/Domarringen är felaktigt placerad. Det finns risk att vid fel på 
pumpstationen avloppsvatten kommer att dränera till 
Gårviksbäcken. Detta är oacceptabelt med tanke på att 
bäcken dränerar ut i Stora Gårviks kommunala badplats. 

 
Kommunen svarar i samrådsredogörelsen åter igen på 
frågan om det finns en VA utredning för området som visar 
på otillräckligt grundvatten. Det är ett anständighetskrav att 
kommunen antingen tar fram en sådan utredning eller 
korrigerar sin beskrivning genom att säga att en sådan 
utredning inte existerar. Jag har fullgott vatten i tillräcklig 
mängd idag och anser därför inte att kommunen kan tvinga 
till kommunalt vatten. 

 
Vi kräver en beräkning av trafikvolymerna på Gårviksvägens 
olika sträckor och en miljökonsekvensbedömning baserat 
totaleffekten av samtliga planförslag, inom Gårvik och 
Bergsvik, på dessa före antagande av planen. 

 
Det faktum att det idag finns en stuga på naturmark i Lilla 
Gårvik kan inte vara motivering till att göra en avstyckning 
där. Om fastigheten blir så liten att man för att bygga på den 
fastighetsägaren kräver byggrätt ända ut till tomtgräns, visar 
det bara på fastighetens olämplighet för avstyckning. Till 
detta kommer givitvis också det faktum att den föreslagna 
fastigheten ligger inom Gullmarns naturreservat. 

 
Synpunkter på förslag om ansökan enligt § 113 BL; 
Baserat på mina synpunkter på planförslaget motsätter mig 
ett upphävande av § 113- förordnandet för att skapa en ny 
byggrätt inom Gullmarns narturreservat. 

 
Det finns ingen beskrivning av funktion och förslagen 
placering av pumpstationerna. Detta krävs för att bedöma om 
det är rimligt att upphäva § 113- förordnandet för dessa 
områden. 

 
Särskilt pumpstationen vid Kårekasevägen är olämpligt 
placerad och jag motsätter mig därför ett upphävande för 
detta område. Området ligger väldigt nära Gårviksbäcken 
med en känslig miljö. 
Det finns också risk att om en avloppspump placeras här, 
kan vid fel pumpen s avloppsvatten rinna ner i Gårviksbäcken 
som ju strax söder därom mynnar på Stora Gårviks 
kommunala badplats. 

 
ARBETSGRUPPEN FÖR GÅRVIKS UTVECKLING; 
Arbetsgruppen har överlämnat 685 namnunderskrifter till 
kommunen där man framför stor oro över kommunens planer 
för Stora Gårvik, med kraftigt ökad båthamn, hamnkontor, 
sjöbodar, toaletter, avloppspumpstation som planeras nere 
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vid vattnet. 
 

SAMMANFATTANDE FRÅGOR OCH KOMMENTARER: 
 

Skillnader mellan planförslagen Östra och Västra Gårvik! 
Det är enskilt huvudmannaskap för båda planförslagen, vilket 
innebär att en gemensamhetsanläggning-samhällsförening 
skall ansvara för de tekniska, ekonomiska och juridiska 
frågorna. 
Det är ingen skillnad på mot vad som gäller idag i den 
gällande detaljplanen från 1966 - är enskilt 
huvudmannaskap idag. 

 
Kommunen anser att uppdelningen vid Gårviksvägen är en 
naturlig sammanhållning för resp. planförslag. 

 
Ansvaret för befintliga och ev. förbättringar som krävs av 
vägar, dagvatten, sophantering och naturmark är det samma 
för båda planförslagen. 
Dagvattnet skall enligt planen fördröjas och ledas så att inte 
olägenheter uppkommer för grannar. Regn- och dagvatten 
rinner sedan ut i områdets vägdiken. 

 
Sophanteringen föreslås i båda detaljplanerna få gemen- 
samma sopskälsuppställningsplatser. Detta är för 
trafiksäkerheten och för trafikmiljön rent allmänt. 
Detaljplanen reglerar inte något om uppställning för sopkärl 
från fastigheter utanför planen. Det får regleras mellan 
parterna på annat sätt. 

 
Naturmarken i båda detaljplanerna ligger på ett antal stam- 
fastigheter. ( Gäller Lökebergsplanen). 
För Lökebergsplanen är all allmän platsmark (naturmark och 
vägmark) förlagd med förordnande enligt § 113 BL. 
I denna detaljplan är det relativt stora naturmarker som har 
förordnande. 
För Ödsbyplanen ligger också naturmark och vägmark som 
tillhör detaljplanen från 1966 under förordnandet. Förutom 
vägmarken så är det höga bergkanter som ligger som 
naturmark. Det är relativt små ytor som är ren naturmark i 
denna plan. 

 
De nya detaljplanerna reglerar inte att någon fastighets- 
reglering – avstyckning skall ske av naturmarkerna. 
Det får vara precis som det är idag. Genom stamfastighets- 
ägarnas försörj. 
Men om en stamfastighetsägare inom Lökebergsplanen vill 
avyttra sin fastighet, så finns det inte någon annan än de 
fastigheter inom den planen, som kan komma i fråga för 
ägande och drift.(Plan- och bygglagen). 
Fastighetsägarna har rättigheter genom förordnandet men 
har också skyldigheter att träda in om det behövs med 
gemensamt åtagande. 

 
Det är detta som framgår på ett tydligare sätt i 
Lökebergsplanen. 

 
Beträffande lekplats och parkeringar som föreslås, så anser 
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kommunen fortfarande att det är lämpligt att detaljplanen 
möjliggör ytor för parkering och lekplats. 
Det finns rekommendationer för parkering och lekplats, hur 
det bör beaktas, hos Boverket. 

 
Lekplatsen bör ligga så centralt som möjligt i detaljplanen, för 
att få så god närhet till fastigheterna som möjligt. 

 
Anledningen till att det inte låses en lekplats inom 
Ödsbyplanen är att den är betydligt mer utdragen än vad 
Lökebergsplanen är. Skulle det bli aktuellt så får man lösa 
det utanför angiven plan. 

 
Parkeringsplatserna inom Lökebergsplanen som är föreslagna 
är för besökande till fastigheterna, till fastighets- ägare vid 
Lilla Gårvik som har svårt att ta sig ner till sina fastigheter och 
till allmänheten som önskar besöka denna del av 
stranden/området, inkluderat båthamnen. 
Kommunen anser att det är helt rimligt att det ordnas 
parkeringsplatser för ca 8-10 st. platser. Det är många fler 
som var illustrerade i den gällande detaljplanen. 

 
Kommunens parkering har vi också. 

 
Den va-utredning som det åsyftas, i planbeskrivningarna, är 
utförd av Sweco 2002-04-16, för området Saltkällan- 
Bergsvik. 

 
Man kom där fram till att det finns risk för att grundvattnet inte 
kommer att räcka till när områdena förvandlas till året runt 
boende i sin helhet. 
Detta resonemang har kommunen tagit som en förutsättning 
att det också gäller för Gårviksområdets utbyggnad. 
Detta är en upplysning/information till alla att denna risk kan 
föreligga. 

 
Kommunens va-bolag kommer att bygga ut va-ledningarna till 
fastighetsgräns. 
Vill inte fastighetsägaren dra in vattenledningen på samma 
gång som avloppsledningen så får det göras vid annat tillfälle 
av fastighetsägaren. 
Vill fastighetsägaren inte betala anslutningsavgift för vatten är 
det troligt, att inget tvång kommer att tillämpas. 
Avgiften för anslutning av vatten är en liten del av 
anslutningsavgiftens totala summa. 

 
Detaljplanen tar inte bort några servitut för vatten. 

 
Byggrätter på respektive fastigheter följer i stort sett de 
byggrätter som ligger/gäller i den gällande detaljplanen från 
1966. 
Det tas också hänsyn till topografin på fastigheterna. 
Även gällande riksintressen har det tagits hänsyn till. 

 
Kommunen anser att de byggrätter som finns i planförslaget 
klart möjliggör utbyggnad av de byggrätter som råder. 
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Kommunen anser också att inga fler avstyckningar/ 
fastighetsbildningar skall få ske i detaljplanen. 

 
Det är också kommunens uppfattning att eftersom inte 
standardhöjande krav ställs på befintliga Lokalgator så är det 
inte lämpligt att öka trafikmängden genom fler tomter. 

 
Den föreslagna fastighetsbildningen av befintlig stuga i Lilla 
Gårvik, är att betrakta som hävdad/ianspråktagen mark, 
byggnaden har stått där i ca 60 år. 
Ingen kan förhindra att byggnaden kan underhållas och 
repareras, - detta kan ske utan bygglov och dispens från 
naturreservatet. Eftersom det är en hävdad tomt så kan vissa 
markarbeten också göras utan dispens från naturreservatet. 
Till- och ombyggnad kräver inte dispens från naturreservatet. 

 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över utställningshandlingen, 
uttalat att man inte har något emot en ansökan om 
upphävande av förordnandet för en fastighet runt befintlig 
byggnad. 

 

Naturreservatet kommer att ligga kvar på den nya föreslagna 
tomten/fastigheten. Detta innebär att vid nybyggnad krävs 
dispens från naturreservatet. 

 
Kommunen kommer att fullfölja ansökan om upphävande av 
§ -113 förordnandet för den befintliga byggnaden i Lilla 
Gårvik. Se kommentarer under Länsstyrelsen sid 3. Däremot 
kommer avloppspumpstationen vid Gårviksbäcken, flyttas till 
andra sidan av Gårviksvägen, på kommunens fastighet. Där 
råder inte förordnandet, så detta område utgår. De övriga 
fyra områdena kommer att ansökas om upphävande, innan 
planen antas. 

 
Beträffande planbestämmelserna om hur mycket som får 
byggas i detaljplanerna Lökeberg och Ödsby, så kommer 
kommunen dra ner byggrätten för huvudbyggnaden från 150 
kvm till 125 kvm. 
Suterrängvåning är tillåten där det är lämpligt. Då får 
bygghöjden överstiga 4,0 meter. 

 
En motivering till minskningen är den nya lagändring-Attefalls 
husen som kom i juni. 
Man får numera bygga i strid mot detaljplanerna: 15 kvm 
tillbyggand på huvudbyggnaden och en 25 kvm fristående 
bostad. Förutom en friggebod på 15 kvm och förrådsbyggnad 
på 40 kvm som också tillåts. 
Möjligheten till rätt stora hus föreligger numera. 

 
Lokalgatornas lägen och bredder kommer att kollas och vid 
behov justeras. 
Vid Lilla Gårvik kommer lokalgatan läggas som en stig i 
naturmarken med förtydligandet om utfart för vissa 
fastigheter. 

 

 
 
 
Det är ca 20 st. fastighetsägare 
som lämnat synpunkter emot 
upphävandet av förordnandet för 
den befintliga byggnaden. Se 
yttrande för resp. fastighet ovan. 
Ca 10 st. som är emot avlopps- 
pumpstationens placering intill 
Gårviksbäcken. Väljer att flytta 
denna till andra sidan av Gårviks- 
vägen (förordnandet gäller inte 
där). 
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BESLUT 
 

De kompletteringar och justeringar som angivits i utlåtandets 
kommentarer kommer att göras. 

 
En ansökan om upphävande av förordnande kommer att 
göras för fem området till Länsstyrelsen. 

 
Under tiden som detta handläggs kommer en underrättelse 
sändas till de berörda sakägarna, med information om vad 
som har ändras i handlingarna efter utställningen. 

 
Efter lagakraft vunnet beslut om upphävandet av för- 
ordnandet kommer antagande handlingar tas fram. 

 
Kommunstyrelsen kommer att anta förslaget till detaljplan. 

 
 

Tillkommande utredning som tagits fram efter inkomna 
synpunkter från utställningen: 

 

En trafikutredning daterad 2014-10-31 med trafikvolyms- 
ökningar, där Bergsviks och Gårviks detaljplaner medräknats 
fullt ut. 

 

 
 
 
 
 

Beslut av MMD: 
 

Efter Mark- och miljödomstolens avslagsbeslut 2014-11-06 
om upphävande av förordnande i Bergsvik, har Munkedals 
kommun återkallat ansökan om upphävande av fem områden 
i denna detaljplan. 

Det råder inga problem med 
kapaciteten i Foss trafikplats, 
standarden för Gårviksvägen är 
godtagbar samt att tillkomsten av 
gc-väg ut till Gårvik skulle vara bra 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, men 
utnyttjandet blir troligen litet, efter- 
som avståndet till centrum är 
relativt långt. 
 
Munkedals kommun anser att de 
två befintliga transformatorområden 
och det nya läget för en ny avlopps- 
pumpstation är till gagn/ nytta för 
alla fastighetsägare i planen. 
För den befintliga fastighets- 
regleringen som ligger med 
förordnande, får en plan- 
bestämmelse som gör det möjligt 
att efter 2018, göra det till kvarters- 
mark. 
För den hävdade byggnaden vid 
Lilla Gårvik görs det ett hål i den 
nya detaljplanen, som motsvarar 
den tänkta fastighetsbildningen. 
(Gamla detaljplanen gäller då). 
Ev. kan fastighetsägaren till 
befintlig byggnad begära 
plantillstånd efter 2018, utgång. 
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Nya ställningstaganden efter utslaget i MMD: 
 

Ansökan om upphävandet av förordnandet för fem områden, 
har tagits tillbaka. Kommunen anser att det kan lösas enligt 
kommentarerna ovan. 

 
De kommentarer och justeringar som angivits i utlåtandet 
kommer att göras enligt ovan. 
Det innebär att ingen byggrätt läggs ut för den befintliga 
byggnaden i Lilla Gårvik. Marken ligger som naturmark, med 
befintlig byggnad i grundkartan. 

 
Antagande handlingar tas fram, dessa kommer läggas på 
kommunens hemsida tillsammans med utlåtandet. 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
utlåtande, daterad 2015-01-13. 

 
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige, att anta 
förslaget till detaljplan, upprättad 2014-06-22 och reviderad 
2015-01-13. 

 

 
 
 
 

2015-01-13 
 
 

 
Ronny Larsson Fysisk 
planerare 
Samhällsbyggnadssektorn 
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västra gårvik.
lökebergsFastigheterna, tungenäset

 
Munkedals koMMun, västra götalands län

Planbeskrivning

uPPrättad 2014-06-22 och reviderad 
2015-01-13
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handlingar
detaljplanen består av följande handlingar:

•	 Plankarta med bestämmelser, skala 1:2500 i 
a3

•	 Planbeskrivning (denna handling)

•	 genomförandebeskrivning

övriga handlingar:

•	 illustrationskarta

•	 fastighetsförteckning

•	 grundkarta

•	 behovsbedömning

•	 bergsinventering

•	 va-utredning

•	 geoteknisk utredning

•	 kompletterande geoteknisk utredning 

•	 trafikutredning

av ovanstående handlingar är det endast 
plankarta med bestämmelser som har juridisk 
verkan. 

saMManFattning
kommunen ser över detaljplanerna i och kring 
strandszonen vid gårvik. tillgängligheten för 
det rörliga friluftslivet ska säkerställas och kom-
munen vill erbjuda möjlighet till ett kustnära 
boende. ett led i arbetet är att kommunen byg-
ger ut det kommunala va-nätet och i samband 
med detta möjliggöra att hus i fritidshusområ-
den byggs om till åretruntboenden. i detaljpla-
nen för västra gårvik anpassas befintliga bygg-
rätter för att möjliggöra om- och tillbyggnad. 

detaljplanen följer underliggande detaljplaners 
användningsgränser, förutom lokalgatorna som 
anpassas till faktiska förhållanden. 

till detaljplanen hör utredningar för geoteknik 
och berginventering samt dagvattenhantering 
inkluderat i va-utredning. 

planens sYFte OCh huvuddrag
syftet med detaljplanen är att anpassa bygg-
rätterna för befintliga fritidshus så att helårs-
boende underlättas och ges en sammanhållen 
struktur. syftet är även att säkerställa och 
förbättra tillgängligheten för det rörliga frilufts-
livet. området är detaljplanelagt sen tidigare. i 
planen prövas möjligheten att ändra planlagd 
allmän platsmark natur till kvartersmark för 
bostäder inom ett område som tillhör fastighet 
med bostadsändamål.

en samfällighetsförening ska bildas för lokalga-
tor och dagvatten samt för eventuell belysning, 
parkering, lekplats och tomrör för en framtida 
bredbandsutbyggnad. 

detaljplanen handläggs enligt Pbl 2010:900.

avvägningar enligt Miljö
balken 3, 4, 5 kap.
den föreslagna markanvändningen överens-
stämmer med bedömd lämplig användning 
enligt kommunens översiktsplan. detaljplanen 
berör dock redan i gällande detaljplaner i viss 
mån riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken. 

Planen medför en ur allmän synpunkt god 
resurshushållning och försvårar ej för ett rör-
ligt friluftsliv. Planförslaget har därför ansetts 
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 
3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken.

Behovsbedömning
förslaget bedöms inte innebära någon be-

Översiktskarta
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5förslag till detaljPlan för västra gårvik – Planbeskrivning

Detaljredovisningen gällande 2013-05-28

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Koordinatsystem:

I höjd: RH 2000
I plan: Sweref 99 12 00

Fastighetsredovisningen gällande 2013-05-27

Mätklass: III

Patrik Lindkvist, mätningsingenjör

Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas
och kompletterad primärkartebas över Gårvik

Tanums kommun, Västra Götalands län
Upprättad av Metria NUU 2013 av
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tydande miljöpåverkan enligt upprättad 
behovsbedömning. en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed 
inte upprättas.

plandata
Planområdet omfattar cirka 23 hektar mark i 
gårvik, direkt i anslutning till gårviks badplats 
och hamn och berör cirka 86 stycken sommar-
stugefastigheter väster om gårviksvägen. 

Merparten av området är i privat ägo.

tidigare ställningstaganden

Kulturmiljö
del av planområdet ligger inom kulturmiljöom-
råde nr 3 enligt kommunens kulturminnesvårds-
program. området beskrivs som ett värdefullt 
och varierat jordbrukslandsskap. den långa 
kedjan av varierande fornlämningstyper har 
högt vetenskapligt och estetiskt värde. 

hällristningarna i lökeberg beskrivs i kultur-
minnesvårdsprogrammet som de märkligaste 
hällristningarna inom Munkedals kommun. häll-
ristningarna nås via en stig som går strax norr 
om planområdet.

Översiktliga planer
översiktsplanen öP 10 anger samlad bebyg-
gelse för aktuellt planområde, samt utrednings-
område för bostäder på lång sikt.

omvandling av fritidshusområde till permanent-
boende ska kunna medges om det inte innebär 

ökad belastning på miljö och hälsa eller ökade 
kommunala kostnader. 

för havsbandet: fokus på boende, turism och 
friluftsliv med beaktande av höga natur och 
kulturvärden.

hänsyn ska tas till kända fornlämningar.

del av fastigheten lökeberg 1:4, mitt i planom-
rådet, är i översiktsplanen utpekat som område 
möjligt för ny bebyggelse. (7.6.11).

Detaljplaner
Planområdet omfattas av två detaljplaner/
byggnadsplaner; byggnadsplan för fritidshus-
område i gårvik, laga kraft 1966 och detaljplan 
för väg och natur, laga kraft 2002.

genomförandetiden har gått ut för båda. 

detaljplan för strandzonen befinner sig i ut-
ställningsskedet och angränsar till aktuell plan. 
ansökan om upphävande av 113 § förordnande 
har lämnats in hos länsstyrelsen och ingår som 
en del i detaljplanearbetet för arbetet med den 
detaljplanen.  

Program för planområdet
detaljplaneprogram för ökad tillgänglighet 
längs strandzonen vid gårvik - svarsvik, tung-
enäster är framtaget. Programmets syftar till 
att klarlägga de mål som ska vara styrande i ett 
kommande arbete med detaljplanerna svarsvik 
och stora och lilla gårvik (strandzonen) samt i 
viss mån eventuella angränsande detaljplaner. 

Programmet följer strandszonsgränsen där nu 
aktuellt planområde ingår till viss del. 

det gångstråk som i planprogrammet föreslogs 
över de privatägda fastigheterna 1:17 och 1:12 
utgår ur detta detaljplaneförslag. istället har 
viktiga befintliga gångstråk och utsiktsplatser 
markerats. i planprogrammet noteras att en 
mindre stuga i dåligt skick på stamfastigheten 
1:4 i direkt anslutning till 1:16 inte är reglerad i 
gällande byggnadsplan. detta område utgår ur 
föreliggande detaljplan. 

Gällande detaljplaner
Lila är gällande byggnadsplan från 1966.

Grön färg markerar detaljplan för väg från 2002.
Röd gräns markerar pågående intilliggande detaljplan 

för östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna.

84



6

gräns för gullmarns naturreservat samt riskintresse 
för naturvård och friluftsliv

gräns för strandskydd (utvidgat strandskydd 300m)

gräns för natura 2000
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7förslag till detaljPlan för västra gårvik – Planbeskrivning

Bostadsförsörjningsprogram
"bostadspolitik i Munkedals kommun 2014 
- 2018" är en sammanfattning och ett förtyd-
ligande av bostadspolitiken i kommunen. i 
dokumentet beskrivs hur kommunens vision 
om olika typer av boende ska förverkligas, be-
folkningsstatistik och områden för bebyggelse 
m.m. 

i statistiken framgår att av totalt 142 fastigheter 
i hela gårvik är 122 bebyggda med bostadshus. 
av dessa är det 15 stycken där personer är 
folkbokförda. resten kan förutsättas användas 
som fritidshus. i programmet beskrivs att per-
manentering av fritidshus kan få betydelse för 
bostadsförsörjningen. 

Natura 2000
vattnet i anslutning till planområdet omfattas 
av art- och habitatdirektivet och ingår i gull-
marsfjordens natura 2000-område. Påverkan 
på natura 2000-område minskar vid bättre 
omhändertagande av dagvatten, vatten och 
avlopp.

Naturreservat
hela gullmarns vattenområde inklusive vissa 
strandområden skyddas som naturreservat 
genom bestämmelser i miljöbalken. gränsen 
för gullmars naturreservat går igenom plan-
området framförallt inom allmän platsmark för 
natur. för en befintlig fastighet går gränsen 

inne på tomten: lökeberg 1:29. 

Riksintresse
riksintresse för naturvård (nro 14065) sam-
manfaller med gräns för gullmars naturreservat 
och berör planområdet i viss mån liksom riks-
intresset för friluftslivet. bedömningen är att 
riksintresset inte påverkas negativt av befintliga 
bostadstomter. hela planområdet ligger inom 
område som i sin helhet är av riksintresse, enligt 
4 kap Mb (kust och skärgård).

en eventuell översyn av gränserna för riksin-
tresseområdena för naturvård och friluftsliv 
beslutas av naturvårdsverket. så länge som 
gränserna ligger kvar inom byggrätterna söks 
dispens hos länsstyrelsen i bygglovskedet vid 
nybyggnation.

enligt de gällande föreskrifterna för gullmarns 
naturvårdsområde krävs det exempelvis till-
stånd för att uppföra helt nybyggnad. inom 
tomtmark är det dock tillåtet att utföra schakt-
ning, fyllning eller tippning.

Förordnanden enligt § 113 Byggnadslagen
enligt byggnadsplan för gårvik från 1966 om-
fattas, genom beslut av länsstyrelsen, allmän 
platsmark av förordnande enligt § 113 bl, nu-
mera upptaget i 6 kap § 19 Pbl, där syftet är 
att skydda allmänplatsmark från exploatering. 
byggnadsplanen anger viss allmän plats som 
väg och park vilket motsvarar dagens benäm-
ningar lokalgata respektive park eller natur. 
förordnandet innebär att ägarna till exploate-
ringsfastigheter ska upplåta till allmänna ända-
mål all mark som inte markerat som tomtmark 
enligt karta nedan. för att mark där förord-
nandet gäller ska kunna tas i anspråk för annat 
ändamål än allmän plats måste förordnandet 
upphävas för berörd del. 

gällande detaljplan och kartan som tillhör för-
ordnandet redovisar ett antal parkeringsplatser 
utspridda i området. dessa föreslås samlas cen-
tralt i området. Parkeringarna och även föresla-
gen lekplats ligger inom allmän platsmark och 
därför krävs inte upphävande av förordnandet 
för dessa.

Förordnanden enligt § 113 markerat med 
rött på byggnadsplan från 1966.
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8

fastigheten lökeberg 1:29 ligger delvis inom 
förordnandet. På plankartan anges att marken 
kan tas i anspråk som kvartersmark först då för-
ordnandet upphört gälla. Biotopskydd

det finns inga biotoper som omfattas av det 
generella biotopskyddet inom detaljplanens 
kvartersmark eller inom allmänplatsmark.

Artskydd
det förekommer inga kända rödlistade arter 
eller arter som är skyddade enligt artskydds-
förordningen. detaljplanen ersätter gällande 
planers gränser och användning förutom små 
justeringar av lokalgatorna och en ny fastighet.

Strandskydd
berörd byggnadsplan för gårvik från 1966 om-
fattas ej av strandskydd. 

Förutsättningar OCh Föränd
ringar

Mark och vegetation
västra gårvik utgör till största del av ett fri-
tidshusområde med privata trädgårdar. den 
allmänna platsmarken utgörs av berg och löv-
skogsmark med berg i dagen. 

i samband med att tillgängligheten för hela 
strandzonen ses över, har en översiktlig na-
turinventering av vissa delar av gårvik tagits 
fram (henric erntson konsult 2013-04-21). 
naturinventeringens område e ligger inom nu 
aktuell detaljplan och beskrivs som följande: i 

området mellan lilla gårvik och fastigheten 1:29 
går (promenad)vägen uppe längs bergskanten 
främst mellan tallar och en-buskage. växter 
som ljung, ek och rönn dominerar. området där 
ny promenadstig kan föreslås ligger tätt inpå 
befintliga tomter. utmed stigen finns inga indi-
kationer på naturmiljöer som bör undvikas för 
promenadstråket.  

Park, lek och rekreation
badplatsen i stora gårvik är en kommunal bad-
plats.

i och med planändringen prövas möjligheten 
att anlägga en lekplats centralt i området, inom 
allmän platsmark. en eventuell utbyggnad sker 
på initiativ från samfällighetsföreningen.

Geotekniska förhållanden
enligt jordartskarta utgörs området av berg, 
morän och lera/silt. i en stabilitetskarttering 
och riskbedömning som framtagits av rädd-
ningsverket (karta dat 2001) konstateras att  
längsgående släntprofil utmed gårviksbäcken 
och badstranden mot havet kan betraktas 
som tillfredställande. två tvärsektioner med 
riskbedömning anges genom gårviksbäckens 
ravin,varav den ena är tillfredställande medan 
den andra är område som översiktligt ej kan 
betraktas som tillfredställande stabilt eller otill-
räckligt utrett där detaljerad utredning rekom-
menderas. kommunen noterar att detta är en 
rekommendation och att man inte betraktat det 
som "speciellt angeläget", vilket är den högre 
riskklassningen som räddningsverket använde 
vid denna kartering.

en bottendjupskartering har gjorts i anslutning 
till en bottenundersökning och visar en relativt 
flack bottenprofil  i den närmaste zonen utanför 
badplatsen, vilket bör vara positivt ur stabili-
tetssynpunkt för området närmast stranden 
som utgöres av svallsediment. 

detaljplanen berör en mindre del av gårviks-
bäcken och dess ravinområde med bitvis bran-
ta slänter, väster om gårviksvägen. för berörd  
sträcka utgörs marken enligt jordartskartan av 
berg respektive lera/silt. någon förändring i 
marken föreslås inte närmast ravinen. Marken 
planläggs som natur och stabiliteten bedöms 
med dessa förhållanden som tillfredställande. 

Utdrag ur jordartskarta med planområdet mar-
kerat. Grått markerar berg, ljusorange makrerar 

lera/silt  Brunt innebär morän och mörkrött 
ospec morän och berg.
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Med bestämmelse n1 säkerställs att vegetation 
ska finnas i anslutning till bäcken.

Planen omfattar befintlig bebyggelse förutom 
ett fåtal fastigheter som är obebyggda och 
innebär inte att möjligheten att skapa några 
nya byggrätter tillkommer. 

byggrätter enligt detaljplan ligger antingen på 
relativt plan mark eller rakt på berget varför 
stabiliteten bedöms som tillfredställande för-
utom ett området närmast strandzonen inklu-
sive gårviksbäckens ravinområdet ( sistnämnda 
utanför planområdet) där sgi i yttrande för 
angränsande detaljplan konstater att otillfreds-
ställande stabilitet inte kan uteslutas. 

geotekniskt PM (ramböll 2014-03-07) är fram-
taget med syfte att med hjälp av en enkel oku-
lär geoteknisk besiktning över området utröna 
befintliga markförhållanden och om möjligt 
göra en bedömning över de stabilitetsförhållan-
dena som råder i området. utredningen rekom-
menderar att en mer detaljerad undersökning 
alternativt kompletterande besiktning utförs för 
att säkerställa stabilitet i området vid sektioner 
där lera i den nordöstra kanten ej kan uteslutas 
och lutningen är relativt brant. samt för två 
områden där nya byggnader (inom befintliga 
byggrätter) planeras att byggas i området. 

kompletterande geoteknisk utredning (ram-
böll 2014-05-23) bedömmer säkerheten för de 
slänter som identifierades och ej kunde bedö-
mas som stabila i tidigare okulär besiktning. av 
utredningen framgår att stabiliteten är tillfreds-
ställande i dessa slänter. 

övriga slänter inom området är antingen till-
räckligt flacka eller ligger utanför byggrätterna 
att ytterliggare undersökningar inte bedömts 
nödvändiga.

fyra fastigheter är mycket kuperade och det 
har bedömts lämpligt att införa begränsningar 
mot uppfyllnad som kan påverka stabiliteten. 
detta regleras med bestämmelsen m1.

Radon
området ligger inte inom område som är utpe-
kat med förhöjd nivå av radon. 

för mark som klassas som normalriskområde 
för radon gäller generellt att man inte kan ute-
sluta förhöjd risk för markradon lokalt. därför 
föreskrivs, enligt anvisningar från boverket, att 
grundläggning ska utföras radonskyddande. 
kravet innebär att byggnadsdelar som står i 
kontakt med jorden utformas så att luft från 
marken förhindras att tränga in i byggnaden. 
speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas 
åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. 
erforderlig planbestämmelse införs på plan-
kartan. åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnationen. 

Risk förblocknedfall
en översiktlig berginventering är framtagen av 
ramböll (2013-12-16) och kompletterad med en 
efterbesiktning  (2014-01-31). utredningen visar 
att området bedöms i stort ha god stabilitet 
med till stor del runda och låga bergslänter. 
strandzonen har dock en sämre bergkvalitet 
med branta släntsidor och kraftiga sprickbild-
ning. ett eventuellt stennedfall bedöms dock ha 
en låg risk för skador och därför har ingen åt-
gärd i detta område bedömts som nödvändig.

efter samrådet har berginventeringen (2014-
06-13) förtydligats med följande text: enstaka 
potentiellt instabila block förekommer i slänten 
i dagsläget, men åtgärder för detta bedöms 
som lågprioriterat då ingen personrisk uppkom-
mer vid en eventuell instabilitet. eventuella 
nedfall kommer att ske från begränsad höjd 
eller i de fall där ett blocknedfall kan ske så 
kommer underliggande bergplatå att ta emot 
blocket och där stoppa fallet. om något 
anläggningsarbete som omfattar avbaning, 
förflyttning eller sprängning skall utföras i de 
befintliga områdena rekommenderas ny besikt-
ning då detta arbete kan påverka bergstabilite-
teten signifikant och skapa risk för blocknedfall.

Med anledning av detta har en upplysning vid 
lovgivning lagts till på plankartan. 

Klimatförändringar - risk för höga vatten-
nivåer
klimatförändringar ger upphov till ökad neder-
börd och stigande vattennivåer. i översiktsplan 
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samt energiplan och klimatastrategi för Munke-
dals kommun anges att minsta tillåtna golvhöjd 
på + 3,5 meter över havet för ny bebyggelse 
ska gälla och + 2,5 meter för befintlig bebyg-
gelse.

inom planområdet ligger all bebyggelse och 
anläggningar över + 3,5 meter över havet.

Fornlämningar
det finns 2 fornlämningar inom allmän plats-
mark natur.  åtgärderna under befintlig 
marknivå är inte tillåtna och åtgärder över är 
begränsade i enlighet med kulturmiljölagen, då 
dessa områden innehåller dokumenterad forn-
lämningsfynd.

det finns även ett flertal fornlämningsliknande 
platser utpekade inom området. inom fastighe-
ten lökeberg 1:30 finns det enligt riksantikva-
riämbetets kartdatabas 2 fornlämningar som är 
återuppbyggda på annan plats. 

fornlämningar och dess skyddsområde är skyd-
dade enligt kulturmiljölagen och ingrepp i forn-
lämningsområde är tillståndspliktigt. tillstånd 
till ingrepp söks hos länsstyrelsen.

stig till hällristningarna vid lökeberg är marke-
rad på illustrationskartan.

Befintlig och ny bebyggelse
befintlig bebyggelse består av sommarstugor 
och året runt bostäder. utnyttjandegraden ses 
över då fritidshusen ska kunna byggas om till 
åretrunt standard.

Planområdet innehåller cirka 86 stycken fastig-
heter varav nio i dagsläget är obebyggda. an-
ledningen till att de är obebyggda är troligtvis 
svår tillgänglighet.

byggnadsarean för bostäderna inom området 
är följande: 

•	 byggnadsplan för fritidshusområde i gårvik, 
laga kraft 1963, ändras från 60 kvadratme-
ter för huvudbyggnad och 40 kvadratme-
ter för komplementbyggnad till 150 kvm 
för huvudbyggnad och 40 kvm för komple-
mentbyggnad. Prickmark är reviderad.

Byggnadskultur och gestaltning
området förändras alltmer från små fritidshus 
till hus med åretrunt standard. flera av husen 
har byggts ut i omgångar. 

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger cirka 7 kilometer från Mun-
kedal centralort med offentlig service. badplats 
och sommarkiosk finns vid hamnen anslutning 
till planområdet. 

Tillgänglighet
Planområdet är mycket kuperat och tillgäng-
ligheten till vissa av fastigheterna är svår. i 
bygglovskedet ska tillgängligheten inom varje 
fastighet redovisas. 

Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet angöres via trafikverkets väg, 
gårviksvägen som sträcker sig utmed planens 
östra kant ned mot badplats och havet. går-
viksvägen slingrar sig genom det lätt böljande 
jordbrukslandskapet och smalnar av mellan 
bebyggelsen i gårvik till 4-5,5 meter.

vägnätet inom planområdet utgörs av mindre 
lokalgator. för dessa befintliga vägar 
föreslås en samfällighetsförening bildas. lokal-
gatorna bör ses över på vissa sträckor för att 
förbättra framkomligheten. som exempel bör 
infarten till dommarringen breddas. två platser 
har pekats ut som lämpliga för mötesplatser 
längs dommarringen och trollskårsvägen. Se 
markeringar på illustrationskartan. en hastig-
hetsbegränsning till 30 km/h bedöms som 
lämplig.

gatumarken i motsvarande områden som 
gårvik förvaltas i Munkedals kommun genom 
vägföreningar och således enskilt huvudman-
naskap. detta förhållande avser kommunen 
fortsätta med. 

en ökning av biltrafiken på gårviksvägen kan 
antas vid utbyggnad av hamn i gårvik enligt an-
gränsande plan. totalt tillkommer som mest 85 
båtplatser utöver dagens 65. det är rimligt att 
anta att en del besökare söker sig ned i områ-
det för att hitta en närliggande p-plats, oavsett 
om man ska till hamn eller badplats, men det 
stora antalet får besöksintensiva dagar antas 
stanna vid den övre parkeringen. det är även 
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rimligt att anta att alla inte utnyttjar sin båtplats 
varje dag, men att båtanvändandet sammanfal-
ler med finare väder, då det samtidigt är många 
badgäster.

övergång från fritidshusbebyggelse till per-
mantent boende kommer att påverka trafikin-
tensiteten i området på lång sikt. om varje bo-
stad alstrar 4 fordonsrörelser per dygn innebär 
det att gårviksvägen kommer att trafikeras av 
200 fordon/dygn för dessa bostäder. 

vid en permanentning av de 86 fritidsbostä-
derna väster om gårviksvägen innebär det på 
sikt alstrande av 344 fordon per dygn. 

totalt bedöms aktuella detaljplaner trafikera-
gårviksvägen  med ca 800 fordon/dygn, inklu-
sive servicefordon.

efter granskningstiden har en trafikutredning 
tagits fram (ramböll 2014-10-31). utredningen 
beskriver trafiksituationen övergripande för 
alla aktuella detaljplaner i gårviksområdet; 
östra och västra gårvik, strandzonsplanen samt 
bergsvik. sammanfattningsvis visar kapacitets-
beräkningar att utbyggnaden inte kommer att 
påverka gårviksvägen, fossvägen eller foss-
motet nämnvärt. det finns inget som tyder på 
att kapacitetsproblem skulle uppkomma.

Parkering, angöring
strax utanför planområdet har kommunen an-
lagt ett område som bilparkering på egen mark 
vid gårviksvägen, cirka 400 meter norr om 
badplatsen, med 60-70 p-platser. 

i gällande byggnadsplan finns ett antal parke-
ringsplatser illustrerade på allmän platsmark 
längs lokalgatorna. dessa har inte byggts ut. 
detaljplanen möjliggör parkering inom del av 
fastigheten 1:4 centralt i området, vilket  kan 
verkligställas med initiativ från samfällighetsför-
eningen. cirka 10 - 12 parkeringsplatser bedöms 
få plats.

Parkering för bostäderna ska ske inom den 
egna fastigheten.

Kollektivtrafik
bussförbindelser med Munkedal finns i anslut-
ning till planområdet.  västtrafik trafikerar 

sträckan med 4 bussturer dagligen anpassade 
till skoltider. sommartrafiken är anpassad för 
badgäster och sker något oftare. 

Trafiksäkerhet
i omfattning är trafiken under större delen av 
året jämförbar med vanlig villaområdestrafik, 
dock uppstår ökad  trafik vissa veckor på året 
till följd av bad och hamnanläggningen i anslut-
ning till planområdet. 

Vägtrafikbuller
den främsta bullerkällan för boende i området 
är vägtrafikbuller. riktvärden för buller bedöms 
inte överskridas i dagsläget och inte heller öka i 
och med aktuell detaljplan. 

Riktvärden
riksdagen antog 1997, vid beslut om infrastruk-
turinriktning för framtida transporter (Prop 
1996/97:53), följande riktvärden för trafikbul-
ler vid bostäder. riktvärdena bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbe-
byggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur:

•	 ekvivalentnivå inomhus 30 dba

•	 Maximalnivå inomhus nattetid 45 dba

•	 ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dba

•	 Maximalnivå vid uteplats i anslutning  
till bostad 70 dba

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
va - utredning som tagits fram för saltkällan/
bergsvik har visat att grundvattentillgången 
inte är tillräcklig om åretruntbebyggelse tillåts, 
avser även befintlig bebyggelse. bedömningen 
är att deta även gäller i gårvik.

ett kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten kommer skapas och kommunalt 
vatten- och spillvattennät kommer att byggas 
ut längs gårviksvägen som varje enskild fastig-
het ska anslutas till. beslut om kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten fattas 
i samband med att planen vinner laga kraft.
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Dagvatten
dagvattnet fördröjs idag på den enskilda fast-
igheten före avledning till öppna diken och 
dräneringsdiken.  hanteringen av dagvatten 
förändras inte med anledning av detaljplanen 
utan ska fortsätta att omhändertas på liknande 
sätt. upplysningar finns på plankartan.

utbyggnad i enlighet med detaljplanen medför 
inga förändringar på regnvattenvolymen och 
eftersom fastigheterna är stora finns möjlig-
het att fördröja dagvattnet lokalt. Mängden 
"snabbt" vatten från tak och andra hårdgjorda 
ytor ökar marginellt men bedöms inte förorsaka 
problem. efter fördröjning på fastigheten rinner 
vattnet via befintliga diken och dräneringsled-
ningar innan de når bäcken som mynnar i havet.  

hus och tomtytor ska anslutas till dagvattenled-
ning eller diken (dagvattenservis), dagvattnet 
får inte rinna ner till andra fastigheter eller ut 
på vägar. vid bygglov ska dagvattenhantering 
redovisas för hus och tomt. 

gemensamhetsanläggningar i området kommer 
att ha ansvar för dagvatten som når vägområ-
det, lOkalgata på plankartan.

Värme
fjärrvärme finns inte utbyggt i området. upp-
värmning ska i möjligaste mån ske med förnyel-
sebara energikällor.

El och tele
för elförsörjningen ansvarar fortum ab. för 
telenätet ansvarar teliasonera.

Avfall
rambo ab ansvarar för sophämtning. rambo 
föreslår att det inom bostadsområdet anordnas 
1 eller 2 gemensamma uppställningsplatser med 
sophus/skåp och gemensamma uppsamlings-
kärl med plats för insamling av matavfall och 
restavfall. uppsamlingsplatserna skall dimen-
sioneras för ca 80 fastig-heter inom lökebergs-
fastigheterna samt ca 15 fastigheter längst med 
stensviksvägen. sophus/skåp får uppföras 
inom områden som på plankartan har bestäm-
melsen parkering. 

Räddningstjänst
brandvattenförsörjning sker genom konventio-
nellt system.

planens genOMFörande
Planens genomförande beskrivs i en särskild, till 
detaljplanen hörande, genomförandebeskriv-
ning

om de boende i området vill ha belysning 
längs vägarna och möjlighet till ett framtida 
bredband så måste samfällighetsföreningen ta 
ställning till detta, så att förberedande arbeten 
för detta kan göras samtidig som va-utbygg-
naden.

OrganisatOriska FrågOr

Tidplan
•	 samråd  mars/april 2014

•	 granskningsperiod  juni/augusti 2014

•	 ny granskning feb/mars 2015

•	 antagande  maj/juni 2015

adMinistrativa FrågOr
Planens genomförandetid är 10 år från det da-
tum planen vinner laga kraft.

under genomförandetiden har fastighetsägaren 
garanterad rätt att efter bygglovsansökan få 
bygga i enlighet med planen. kommunen kan 
efter genomförandetidens utgång ändra el-
ler upphäva planen utan att fastighetsägaren 
har rätt till ersättning (för till exempel förlorad 
byggrätt). efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen dock att gälla tills den ändras 
eller upphävs av kommunen.

tekniska FrågOr

Tekniska utredningar
•	 bergsinventering

•	 va-utredning

•	 geoteknisk utredning

•	 kompletterande geoteknisk utredning

kOnsekvenser
detaljplanen förändrar inte påverkan på natur 
och kulturmiljön i och i närheten av området. 

enskilda avlopp kan orsaka miljö- och hälso-
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problem. Platsens geologiska och hydrologiska 
förutsättningar, att området är tätt bebyggt 
och ligger nära havet har betydelse för eventu-
ell miljöpåverkan och smittspridning. utsläpp av 
ett otillräckligt renat avloppsvatten i ett tätbe-
byggt skärgårdsområde innebär en stor risk ur 
miljö- och hälsosynpunkt. utbyggt kommunalt 
va-nät kommer att leda till förbättrade vatten-
miljöer och att risk för smittspridning minskar. 

tillgängligheten ökar både för de som färdas 
med bil som kommer få fler möjligheter till 
parkering och för de gående som får en egen 
gångbana längs gårviksvägen.

Nollalternativet
en del av syftet med detaljplanen är att i sam-
band med utbyggnad av kommunalt va-nät 
säkerställa åtkomst för de allmänna underjor-
diska ledningarna samt ändra tillåten byggrätt. 
om detaljplanen eller utbyggnad av kommunalt 
va-nät inte kommer till stånd kommer området 
fortsatt ha problem med enskila avloppslös-
ningar och begränsad möjlighet att bygga om 
bostäder från fritidshus till åretruntbostäder.

Miljökvalitetsnormer
ett genomförande av planförslaget bedöms 
inte leda till att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids.

Medverkande
detaljplanen har utarbetats av ramböll i sam-
verkan med

ronny larsson     
fysisk planerare, samhällsbyggnadssektorn

Munkedals kommun

hillevi kittel 
Planarkitekt  
ramböll sverige ab
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

GRÄNSER
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

LokaltrafikLOKALGATA

Naturområde, tekniska anläggningar får uppförasNATUR

Kvartersmark

BostäderB

VattenområdeW

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Vegetation ska finnas i anslutning till vattendrag.n1

Lekplats får uppföras.lek

Samlad parkering får uppföras. Gemensamma
uppställningsplatser med sophus/skåp och uppsamlingskärl
får uppföras.

parkering

Tillfart får anläggas över naturmark till angränsande fastigheter.y1

Beslutsdatum Instans

Bestämmelser

Förslag till detaljplan för Blad 3  (5)

Lökebergsfastigheterna

Västra Gårvik
Tungenäset, Munkedals kommun
upprättad 2014-06-22 och reviderad 2015-01-13

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft
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UTNYTTJANDEGRAD

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 125 m 2.
Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är
40 m2 om inte annat anges.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad får inte uppföras.

Marken får endast bebyggas med uthus och garage.

Endast en huvudbyggnad och en komplementbyggnad per
fastighet om inget annat anges.

Minsta tomtstorlek är 1000 m² om inte annat anges.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från tomtgräns.
Mot lokalgata ska byggnad placeras minst 6 meter från vägkant

Endast friliggande hus. Suterrängvåning får byggas där terrängen så
medger.

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4 meter, undantaget
suterränghus. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3
meter.

Största takvinkel för huvudbyggnad är 34 grader. Största takvinkel för
komplementbyggnad är 27 grader.

För byggnader där människor vistas stadigvarande ska grundläggning
utföras radonskyddat.

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar.

u

Dagvatten ska fördröjas på den enskilda fastigheten före avledning till öppna
diken och dräneringsdiken. Vid bygglov ska dagvattenhantering för hus och
tomt redovisas.

Högsta byggnadshöjd får överstiga 4 meter.e1

Beslutsdatum Instans

Bestämmelser

Förslag till detaljplan för Blad 4  (5)

Lökebergsfastigheterna

Västra Gårvik
Tungenäset, Munkedals kommun
upprättad 2014-06-22 och reviderad 2015-01-13

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga
kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

SKYDD MOT STÖRNINGAR
Fastigheten får ej belastas genom uppfyllnad som
överstiger 1,5 meter.

m1

Stabilitet i samband med lovgivning
Vid anläggningsarbeten som omfattar avbaning, förflyttning eller sprängning
ska bergstabiliteteten och risk för blocknedfall säkerställas i samband med
lovgivning. Följande fastighet är berörda: Lökeberg 1:28, 1:103, 1:15, 1:16.

Tillståndspliktig zon

Vid allmänna vägar finns en tillståndspliktig zon om minst 12 meter från
vägområdet som ska hållas fri från bebyggelse och anläggningar för
trafiksäkerhetens skull. Tillstånd söks hos väghållaren, Trafikverket.

Dagvatten

Dagvatten ska fördröjas på den enskilda fastigheten före avledning till öppna
diken och dräneringsdiken. Vid bygglov ska dagvattenhantering för hus och
tomt redovisas.

Gullmarns naturreservat
För de fastigheter som ligger inom gräns för  naturreservat krävs dispens vid
uppförande av ny byggnad på tomtmark. Dispens söks hos Länsstyrelsen i
bygglovskedet. Följande fastighet är berörd: Lökeberg 1:29

Bygglovsbefriade åtgärder

Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnad på 25kvm i omedelbar

närhet till ett befintligt en- och tvåbostadshus uppföras, de så kallade

Attefallshusen. Upp till två takkupor får uppföras utan bygglov. Se mer om

bygglovsbefriade åtgärder i Plan och bygglagen (2010:900)

UPPLYSNING

a1
Bygglov får inte ges förrän förordnande enligt 113 §
byggnadslagen upphört att gälla.

Beslutsdatum Instans

Bestämmelser

Förslag till detaljplan för Blad 5  (5)

Lökebergsfastigheterna

Västra Gårvik
Tungenäset, Munkedals kommun
upprättad 2014-06-22 och reviderad 2015-01-13

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft
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Detaljredovisningen gällande 2014-06-18

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Koordinatsystem:

I höjd: RH 2000
I plan: Sweref 99 12 00

Fastighetsredovisningen gällande 2014-06-09

Mätklass: III

Tobias Gustafsson mätningsingenjör

Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas
och kompletterad primärkartebas över Lökeberg

Munkedals kommun, Västra Götalands län
Upprättad av Metria NUU 2014 av

GRUNDKARTA över
Del av Lökeberg 1,4 och1,6 m.fl.
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Naturreservatsgräns

Gränspunkt

Beteckning GA-anläggningga:1

Häck

Vägräcke

Ett antal fastigheter har utfartsservitut där mark enligt gällande detaljplan är avsett för väg

2,8

Beslutsdatum Instans
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  2016-03-09 Dnr: KS 2013-388
   
   
 Kommunfullmäktige 

  TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Simon Sällström 
Plan- och byggchef 
 

Detaljplan för Östra Gårvik, del av Ödsby-
fastigheterna, Tungenäset 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 § 20 att återremittera rubricerat ärende 
med motiveringen att kommunstyrelsen ska utreda lokala lösningar på vatten och 
avlopp för detaljplanen. 
 
Denna utredning har genomförts av Munkedal Vatten AB på uppdrag av 
Kommunstyrelsen. Munkedal Vatten AB:s rekommendation är att bygga ut 
överföringsledningarna mellan Faleby och Gårvik. 
 
Processen med att anta detaljplaneförslaget kan därför återupptas.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Detaljplanens kostnader tas ut när fastighetsägare söker bygglov och då debiteras 
”planavgift”. 

Miljö 
Kommunalt va innebär miljömässigt bättre lösningar 

Folkhälsa 
Många fastighetsägare har efterfrågat möjligheten att bygga ut/till sina hus – det blir 
nu möjligt. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Östra Gårvik, 
Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Byggnadsnämnden 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 1 

  Dnr. KS 2013-388 

 

 
Kommunstyrelsen 
Tillväxt- och kulturenheten 

 
Förslag till detaljplan för Östra Gårvik, Ödsby-fastigheterna, Tungenäset, 
Munkedals kommun. 

 
 

Utlåtande 
Granskningstiden har varit  mellan 2014-04-10 till 2014-05-15. 
 
 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

LÄNSSTYRELSEN 
I planbeskrivningen anges felaktigt att planen handläggs 
enligt ÄPBL 1987:10. Planen handläggs enligt PBL 2010:900 
vilket också kommer att anges fortsättningsvis i planen. 
 
Bedömning enligt 11 kap. 10§ PBL; 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning; 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken 
påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal 
samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap 
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller 
att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risken för olyckor 
från farligt gods. 
 
Planförslaget behöver däremot kompletteras i frågor som 
berör hälsa och säkerhet enligt nedan. 
 
Motiv för bedömningen; 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10§; 
Hälsa och säkerhet: 
Geoteknik; Stabilitet: 
Se SGIs yttrande nedan. 

 
Länsstyrelsen instämmer med SGI:s synpunkter i stabilitets-
frågor att det är nödvändigt med ytterligare klarläggande av 
stabilitetsförhållanden, se nedan, innan planen antas. Visar 
de kompletterande utredningarna behov av åtgärder eller 
restriktioner bör dessa säkerställas i planen. 
 
Övriga synpunkter på förslagshandlingarna; 
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har delvis 

 
Noterar detta, kommer ändra som 
föreslagits. 
 
 
 
Noterar detta påpekande, kommer 
att klargöras. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta, kommer bearbeta 
planförslaget. 
 
 
 
 
 
Se kommentarer där. 
 
Fördjupad geoteknisk utredning är 
på gång, kommer att inarbetas i 
planhandlingarna. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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beaktas, vissa synpunkter kvarstår dock. 
 
Trafikfrågor; 
Trafikverkets yttrande se nedan. 
Länsstyrelsen anser att Trafikverkets synpunkter ska beaktas 
i fortsatt arbete.  
 
Naturvård; 
Under rubriken Riksintresse på sid 7 i planbeskrivningen står 
följande: 
”Gränserna för riksintressen ska ses över och då bör även 
gränsen för naturreservatet anpassas efter befintliga 
byggrätter.” 
Länsstyrelsen konstaterar att innehållet under rubriken 
Riksintresse inte har ändrats sedan samrådsskedet. I 
Länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 2013-12-06 står: 
”Länsstyrelsen instämmer att en översyn av gränserna kan 
vara bra. En eventuell översyn av gränserna för 
riksintresseområdena för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 
6§ miljöbalken beslutas av Naturvårdsverket. Sannolikt 
kommer en sådan översyn inte att ske i samband med det 
pågående planarbetet eftersom översynsarbetet kan vara 
alltför resurskrävande.” 
 
Kommunen bör ändra texten så att det inte står att gränserna 
för riksintressena ska ses över. Dessutom finns det ingen 
koppling mellan eventuella justeringar av riksintressena och 
gränsen för naturvårdsområdet (se Länsstyrelsens yttrande 
2013-12-06). 
 
Klimatförändring; 
Planen bör kommentera Länsstyrelsens planeringsdokument 
stigande vatten. 
 
Lantmäteriets synpunkter; 
Se Lantmäteriets synpunkter nedan. 
Länsstyrelsen instämmer med Lantmäteriets synpunkter. 
 
SGI 
I yttrande 2013-12-05, över samrådshandlingarna, 
rekommenderade vi komplettering av de utförda 
stabilitetsutredningarna samt utökning av området för dessa. 
Vi väckte även frågor kring planbestämmelse om åtgärder för 
att säkra mot bergras/blocknedfall vid bygglov samt 
uppmärkammade på rasrisk mot befintlig bebyggelse. 
 
Synpunkter: 
Vi finner att våra frågeställningar och synpunkter på den vid 
samrådet föreliggande stabilitetsutredning inte har beaktas 
varför synpunkterna kvarstår. Efter samrådet har dock en 
kompletterande geoteknisk utredning tagits fram. 
Utredningen är översiktlig och utgörs i princip av besiktningar 
och bedömningar. I utredningen har man utifrån kartering på 
plats funnit fem släntområden där stabiliteten kan vara 
otillfredsställande (observera att det felaktigt såväl i 
utredningen som i planbeskrivningen anges vara fyra 
slänter). Vi noterar att för del ”område 3” i södra delen av 
planområdet har det inte markerats lerförekomst i de södra 

 
 
 
Se kommentarer under Trafik-
verket.  
 
 
 
 
 
Detta gäller i den gällande detalj-
planens norra del. 
 
 
 
 
 
Om ingen ändring sker, bör de tre 
tomter som är obebyggda, få 
dispensen från naturreservatet 
beviljat i planprocessen. 
 
 
 
Kommer att justera detta. 
 
 
 
 
 
 
Kommer att komplettera med detta. 
 
 
 
Se kommentarer under 
Lantmäteriet. 
 
 
Vi jobbar med detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fördjupad geoteknisk utredning 
är på gång, kommer att inarbetas i 
planhandlingarna. 
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delarna av området, Ramböll 2014-03-07, trots att det ur 
Ramböll 2013-10-15 framgår genom utförda undersökningar 
att lera påträffas. Även i de beräkningar som utförts 2013-10-
15 har lera förutsatts. I planbeskrivningen anges att inför 
antagandet ska geoteknisk utredning genomföras för att 
klargöra stabilitetsförhållandena. Vi anser att detta är 
angeläget och en förutsättning för att anta detaljplanen. 
Beroende på resultaten kan antal sektioner eventuellt behöva 
utökas. Notera att förhållandena måste klargöras såväl för 
områden med befintlig bebyggelse som för områden där 
utbyggnad medges enligt planförslaget. Utredningen bör 
utföras i enlighet med IEG 4:2010 alternativt IEG 6:2008, 
minst detaljerad utredningsnivå. Planområdet har 
topografiska förutsättningar för höga portryck varför 
klarläggande av grundvatten- och portrycksförhållanden kan 
vara betydelsefullt. Vi förutsätter att våra tidigare synpunkter 
rörande utredningen för södra plandelen beaktas och att den 
tidigare utredningen kompletteras. 
 
Beträffande risk för bergras/blocknedfall noterar vi att det i 
planbeskrivningen nu anges att rasrisken ska vara avhjälpt 
och godkänts av sakkunnig före planens antagande. SGI är 
från geoteknisk synpunkt positiv till detta förfaringssätt.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SGI ser från geoteknisk synpunkt inga hinder mot fortsatt 
planarbete. Sammanfattningsvis finner vi dock att det är 
nödvändigt med ytterligare klarläggande av stabilitets-
förhållanden, se ovan, innan planen antas. Visar de 
kompletterande utredningarna behov av åtgärder eller 
restriktioner bör dessa säkerställas i planen. 
 
LANTMÄTERIET 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras; 
Förbättring av genomförandebeskrivningen: 
Matrisen som redovisar ansvarsfördelningen av fastighets-
rättsliga frågorna, sid 4 i genomförandebeskrivningen, 
beskriver felaktigt att samfällighetsföreningen är en rättighet. 
En gemensamhetsanläggning är en rättighet som förvaltas av 
en samfällighetsförening. 
 
I dagläget finns en gemensamhetsanläggning, Ödsby 
ga:1(Utfartsväg), som är delägareförvaltad. Vid genomför-
andet av planen kan Ödsby ga:1 behållas oförändrad, men 
det kanske är mer troligt att den upphävs och ersätts med en 
ny gemensamhetsanläggning som omfattar hela plan-
området. Detta ska beskrivas i genomförandebeskrivningen 
på något sätt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ny berginventering med hjälp av 
rep, har tagits fram. 
Resultatet kommer att inarbetas i 
planmaterialet. 
För tre fastigheter kommer 
förstärkningsarbeten troligen göras 
innan detaljplanen antas. 
För den fjärde fastigheten Ödsby 
3:14, kommer inte förstärknings-
arbete göras innan detaljplanen tas 
upp för antagande. Detta innebär 
att denna fastighet kommer att 
undantas från den nya detaljplanen. 
 
Noterar detta, komplettering 
kommer att ske i planbeskrivningen 
och ev. planbestämmelse vid 
behov. 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta, justering kommer att 
ske. 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter, 
komplettering kommer att göras i 
planhandlingarna. 
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Byggnader på naturmark och lokalgata; 
Den generella planbestämmelse som angivits om befintliga 
avvikelser från detaljplanen ska betraktas som planenliga är, 
åtminstone när det gäller tomternas utformning, ett olämpligt 
sätt att utforma en ny detaljplan. 
 
Lantmäteriet har noterat att fastigheterna Ödsby 3:14, 3:18, 
3:25 har byggnader på naturmark som även omfattas av § 
113 BL-förordnande samt även av Gullmarns naturvårds-
område. Fastigheterna Ödsby 3:2 och 3:4 har byggnader på 
naturmark som omfattas av 113§ BL-förordnande. 
 
Genom att utöka kvartersmarken så att byggnaderna 
kommer innanför kvartersmark blir det möjligt att fastighets-
reglera planenligt på det sätt som genomförande-
beskrivningen anger(se sid 5 under rubriken Fastighets-
rättsliga frågor). Risken är annars att man vid en prövning 
konstaterar att marken är planlagd som Natur, har 113§ BL-
förordnande och ska vara allmän plats, samt i vissa fall 
omfattas av naturreservatet. Följden kan då bli att marken 
inte kan fastighetsregleras till bostadsfastigheten och 
byggnaderna kan därför behöva rivas. 
 
 
 
Fastigheten Ödsby 3:31 har del av bostadsbyggnad samt 
uthus/garage utanför sin fastighets gränser, ut på mark som 
är avsedd för Lokalgata i planen samt omfattas av 113§ BL-
förordnande. Hur har planförfattaren tänkt att planen ska 
genomföras? Detta måste beskrivas i planhandlingarna. 
 
Upphävande av 113§ BL-förordnande: 

I genomförandebeskrivningen sid 5 redovisas inget område 
där förordnandet enligt 113§ BL gäller, som ska upphävas till 
följd av planförslaget. Om det är planförfattarens avsikt att 
förändra planen enligt Lantmäteriets synpunkter, se rubriken 
”Byggnader på naturmark och lokalgata” måste förordnandet 
upphävas i dessa delar. 
 
Fel färg på E-område; 
E-området på parkeringsplatsen är färglagt med grått. För 
överensstämma med bestämmelserna ska E-området vara 
lila. 
 
Utfart till lokalgata; 
Utfart till Lokalgata saknas för Ödsby 3:33, 3:57 och 3:54. 
Fastigheterna avskiljs från Lokalgata med Natur. 
 
G på allmän platsmark; 

På plankartan anges g som en begränsning av markens 
bebyggande på allmän platsmark(LOKALGATA), ungefär vid 
fastigheten Ödsby 3:39. G ska dock i enlighet med Boverkets 
anvisningar endast användas på kvartersmark för att ange att 
marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. 
LOKALGATA är redan avsatt som allmän plats(ett 
gemensamt utrymme) och vem som förvaltar dessa ytor 
framgår av planen (genomförandebeskrivningen och vem 
som är huvudman). 

 
Noterar detta, kommer att ta bort 
denna planbestämmelse. 
 
 
 
Noterar detta, gör inga för-
ändringar. 
Vid behov av förändring så får 
byggnaderna flyttas in på tomterna 
eller rivas. 
 
Dessa byggnader ligger in mot den 
höga bergsidan som går i syd-
nordlig riktning. Byggnaderna ligger 
på samfastighetsägarens mark. Det 
är mycket svårt att se att någon 
annan fastighetsägare inom planen 
skulle ha synpunkter på detta 
befintliga förhållande. 
Kommer inte vidta några ändringar 
av detta i planförslaget. Justering 
görs i genomförandebeskrivningen. 
 
 
Kommer inte föreslå någon för-
ändring av detaljplanen. Vid behov 
får byggnaden flyttas in på tomten 
med bygglovsprövning eller rivas. 
 
 
 
Den nya detaljplanen föreslår inga 
fastighetsregleringar. 
 
 
 
 
 
 
Kommer att justera detta. 
 
 
 
 
Kommer justera detta. 
 
 
 
Kommer att förtydliga detta i 
planhandlingarna. 
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Delar av planen som bör förbättras; 
Upphävande av strandskydd: 
I LMs yttrande vid samrådsskedet ifrågasattes att strand-
skyddet skulle upphävas. Efter att ha undersökt regelverket 
närmare har LM dock funnit att enligt gällande strandskydds-
bestämmelser behöver beslut om nytt upphävande av 
strandskydd tas varje gång man antar en ny detaljplan. Detta 
oavsett om strandskyddet varit upphävt tidigare eller ej. 
 
 
Ändamål för markanvändning; 
LM noterar vidare att söder om Ödsby 3:48 och 3:54 finns en 
”triangel” som tidigare detaljplan varit avsedd för vändplan, 
nu planlagts som NATUR. Kanske kan det vara lämpligt att 
planlägga detta område som kvartersmark för 
bostadsändamål? 
 
Skyldighet att inrätta kommunalt verksamhetsområde även 
för dagvatten; 
I förslaget till ansvarsfördelning på sidan 6 i genomförande-
beskrivningen anges att endast fastighetsägarna är 
ansvariga för dagvattnet. I övrigt i planhandlingarna beskrivs 
att vissa områden avsatts som g-områden för diken och 
dagvattenledningar. LM förmodar därför att blivande 
samfällighetsföreningen ska vara driftansvarig för 
dagvattenanläggningen. Lantmäteriet vill påpeka att 
kommunen enligt gällande praxis från Statens VA-nämnd 
enligt lagen om allmänna vattentjänster, om saken prövas, är 
skyldig att inrätta kommunalt verksamhetsområde även för 
dagvatten inom områden med samlad bebyggelse(I 
bebyggelsegrupper från 20-30 villor och uppåt). Denna plan 
ingår i ett område med bebyggelse i en omfattning som 
överstiger gränsen med råge. 
 
Ekonomiska konsekvenser; 
I genomförandebeskrivningens uppräkning av ekonomiska 
konsekvenser för fastighetsägare saknas kostnaderna för 
LM- förrättning vid bildande av gemensamhetsanläggning 
och samfällighetsförening. 
 
U-områden; 
En fundering är om det finns tillräckligt med u-områden 
avsatta på kvartersmark för att trygga att dra fram 
servisledning till t.ex. fastigheten Ödsby 3:21. 
 
Plankartans läsbarhet; 
För att öka plankartans läsbarhet kan formatet A2 användas i 
stället för A3. Det är mycket linjer och svårt att utläsa på 
många ställen.  
 
FORTIFIKATIONSVERKET 
Fortifikationsverket har inget att erinra mot förslag till 
detaljplan enligt ovan. 
 
 

 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter, anser att 
planförslaget är rätt formulerat. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer överväga detta i det 
fortsatta planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
Kommunen anser att marknivåerna 
och närheten till strandkanten gör  
det lämpligt att fortsätta med lokalt 
om händertagande av dagvattnet, 
för detta användningsområde. 
För den norra delen av detaljplanen 
kommer avrinningen ske till den 
nya dammen vid Sörgård för 
Bergsviksområdet mfl. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta, kommer att justeras. 
 
 
 
 
 
Kommer att studera detta 
ytterligare. 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
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TRAFIKVERKET 
Planens syfte är att möjliggöra permanentboende i området 
genom en utbyggnad av kommunens verksamhetsområde för 
va-område. Planläggning pågår för hela Gårviksområdet, 
vilket innefattar tre detaljplaner i olika stadier som totalt 
innebär ca 200 bostadsfastigheter plus ca 50 tillkommande 
villatomter. Bebyggelsen är lokaliserad utmed Gårviksvägen 
(väg 8149 ca 8-10 km söder om Munkedal). Önskemål finns 
om att bygga en parallell gång- och cykelväg längst med väg 
814. 
 
Synpunkter; 
Trafikverket påtalade i samrådsskedet att det saknas medel i 
regional plan för en utbyggnad av en parallell gång- och 
cykelväg längst med väg 814. Vidare medfinansierar inte 
Trafikverket utbyggnad av infrastruktur på grund av behov 
som uppstått till följd av exploateringar på kommunens 
initiativ. 
Trafikverket påtalade också en oro för att dagvatten-
hanteringen i området kan vara otillräcklig till följd av att den 
hårdgjorda ytan ökar, vilket riskerar att försämra stabiliteten 
för väg 814. 
 
Väg 814 
Vid planläggning av områden som omfattar allmänna vägar 
är det viktigt att hela vägområdet som behövs för vägens 
bestånd inkluderas i planområdet, dvs. körbana, vägunder-
byggnad och bakslänt. 
 
I planbeskrivningen står att läsa att förslaget med separat 
gång- och cykelväg längs väg 814 är borttaget i 
granskningshandlingarna. Trafikverket hade gärna sett att det 
inom detaljplanen gavs utrymme för en framtida gång- och 
cykelväg. För att inte riskera att planen kan komma att 
behöva ändras om gång- och cykelvägsplanerna förverkligas 
är ett alternativ att hela vägområdet lämnas utanför planlagt 
område då en vägplan kan komma att krävas för projektet. 
Vägplan och detaljplan måste då stämma överens. 
 
Dagvattenhantering; 
Detaljplanen innehåller en upplysning om att ”dagvatten ska 
fördröjas på den enskilda fastigheten före avledning till öppna 
och dräneringsdiken. Vid bygglov ska dagvattenhantering för 
hus och tomt redovisas”. Trafikverket anser att denna 
upplysning ska in som en planbestämmelse med 
förtydligandet att dagvatten får inte avledas till vägdike 
tillhörande Trafikverkets väganläggning. 
 
Det är inte tillåtet att avleda dagvatten till Trafikverkets 
anläggningar såsom vägdike. Vägdike är till för vägens 
brukande och bestånd och är dimensionerad utifrån vägens 
behov och inget annat. Trafikverket utgår från att kommunen 
tar ett ansvar för att inget ytterligare dagvatten tillförs 
vägdikena. 
 
Tillståndspliktig zon; 
Detaljplanen innehåller en upplysning om tillståndspliktig zon 
enligt 47§ väglagen. Trafikverket vill förtydliga att det endast 

 
Gårvik har tre detaljplaner och 
Bergsvik har en detaljplan. Det är i 
Bergsvik som det möjliggörs 50 st. 
tillkommande villatomter, i Gårviks 
detaljplaner tillkommer inga nya 
tomter. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter/synpunkter. 
 
 
 
 
 
Noterar denna synpunkt. 
 
 
 
 
 
Noterar detta, gränserna för 
vägområdet följer fastighetsgränser 
eller hävdad vägområde. 
 
 
Det är rätt. 
 
I gällande befintlig detaljplan ligger 
vägen som vägmark, har alltså 
ingen betydelse. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta, kommer att justeras. 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta synsätt, terrängen 
kan dock vara så att det är enda 
lösningen efter fördröjning. 
 
 
 
 
 
Noterar denna uppgift. 
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är byggnadsverk som ligger utanför detaljplanelagt område 
och som inte omfattas av krav på bygglov som är 
tillståndpliktiga enligt väglagen. Det är Länsstyrelsen och inte 
Trafikverket som är prövande myndighet i tillståndsfrågor 
enligt 47§ väglagen. 
 
Trafikverket anser däremot att det område som motsvarar 
den tillståndspliktiga zonen ska hållas fritt från bebyggelse, 
med hjälp av lämpliga planbestämmelser, vilket inbegriper 
följande: 
Inga byggnader ska tillåtas inom 12 meter från vägområdet 
till väg 814. 
Inga påkörningsfarliga föremål ska tillåtas inom 7 meter från 
vägkant på väg med hastighetsbegränsning 70 km/h (stolpar, 
staket, parkerande bilar etc.). 
 
Sammantagen bedömning; 
Kommunen har bemött Trafikverkets synpunkter mycket 
kortfattat vilket gör att Trafikverkets lämnade synpunkter 
kvarstår i allt väsentligt.  
Trafikverket efterlyste ett fördjupat samråd med kommunen 
för att diskutera gång- och cykelvägens genomförande och 
ser det fortfarande som angeläget att frågan diskuteras 
såvida projektet inte är helt skrinlagt. 
 
 
 
  
Även dagvattenhanteringen ska klargöras innan antagande 
kan ske. 
 
VÄSTVATTEN 
Synpunkter; 
Synpunkter framförda i samrådsyttrandet har i stort 
korrigeras i utställningshandlingen. Kvarvarande synpunkter: 
Korrigering gällande verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten har gjorts i planbeskrivningen men ej i 
genomförandebeskrivningen. På sid 5 i genomförande-
beskrivningen skall det stå ”Kommunen beslutar om 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten när planen 
vunnit laga kraft”. 
Principlösningen för VA (karta) bör förtydligas. 
Teckenförklaring saknas, utskriven information i kartan går ej 
att utläsa i nuvarande skala och teckenstorlek och höjd-
kurvorna bör även tonas ned i en svagare, förslagsvis grå 
färg. 
 
Munkedals Vatten AB har i övrigt ingen erinran mot 
detaljplanen. 
 
RAMBO AB 
Avfall, Rambo AB ansvarar för sophämtning. För att sopbilen 
ska kunna komma fram och vända finns en vändplats på 
Gårviksvägen. 
Rambo yttrar sig över detaljplanen utifrån insamling av 
hushållsavfall; 
 
Bostadsområdet, Östra Gårvik – Ödsby-fastigheterna, är 

 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gårviksvägen ligger som vägmark i 
gällande detaljplan från 1966 och 
det nya förslaget till plan gör ingen 
förändring, följer fastighetsgränser. 
Kommunen och Trafikverket har 
ambitionen att få till gång- och 
cykelväg längst hela Gårviksvägens 
sträckning. 
Se kommentarer ovan. 
 
 
 
 
 
 
Kommer justera detta. 
 
Kommer att justera detta. 
 
 
 
Kommer att göra vissa 
förtydliganden. 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
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fördeladet med en del fastigheter längs med Gårviksvägen 
vid badplats och till återvändsgränd och vändplats vid 
hamnen och en del fastigheter som har tillfartsväg via 
stickvägar från Gårviksvägen. 
 
De fastigheter som ligger längs med Gårviksvägen har sina 
respektive sopkärl placerade intill Gårviksvägen och sopbilen 
stannar och tömmer vid varje plats. 
Under förutsättning att framkomligheten inte hindras av 
parkerade bilar längs med Gårviksvägen och i vändplan ser 
vi i dagsläget ingen anledning till förändring, utan insamling 
av hushållsavfall kan fortsätta på samma sätt. 
 
De fastigheter som har tillfartsväg via stickväg från 
Gårviksvägen har idag varierande standard på befintliga 
lokalvägar. Vissa vägar trafikeras idag av sopbil och 
hämtning sker direkt vid respektive fastighet, medan andra 
vägar inte kan trafikeras och soptunnor står då samlade vid 
närmsta tillgängliga plats. 
 
Rambo föreslår 3 st. uppsamlingsplatser för dessa 
stickvägar: 
Marken skall ha hårdgjord yta, grus eller asfalt och skåpen 
placeras i omedelbar närhet till sopbilens uppställningsplats 
för tömning av sopkärl utan dragväg. 
Uppsamlingsplatsen kan bestå av antingen fastigheternas 
egna kärl eller för att snygga upp närområdet, gemensamma 
sop skåp, med 660 l kärl. 
 
För fastigheterna som har infart till fastigheterna vid eller via 
parkeringsplatsen, gemensam uppsamlingsplats vid 
parkeringen. 
Fastigheterna längs med Giljanvägen, Lundenvägen – 
gemensam uppsamlingsplats vid korsningen mellan 
Gilanvägen och Lundenvägen. 
Fastigheterna längs med Tungenäsvägen upp till korsningen 
till väg med adress Tungenäs hämtas vid respektive 
fastighet. 
Vid korsningen mellan Tungenäsvägen och väg med adress 
Tungenäs – gemensam uppsamlingsplats för fastigheterna 
längst upp på Tungenäsvägen och fastigheterna med adress 
Tungenäs. 
 
 
ÖDSBY 3:43, Jan och Birgitta Olsson 
Vi har egen brunn med friskt, härligt vatten. Vi behöver ingen 
kommunal vattenanslutning. 
 
 
ÖDSBY 3:28, Rydinger och Karin Ebel 
Jag är en entusiastisk besökare i ert vackra land och vill 
därför inte lägga mig i planeringen, men vill ändå framföra 
mina personliga önskemål: 

1. Strandzon; Bevara den naturliga skönheten. Undvik 
förändringar! 

2. Vatten och avlopp; Mitt sommarhus används endast 
ett par veckor om året. Vi har en förbränningstoalett 
och servitut på brunnvatten. Då jag är pensionär ber 

 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
 
 
 
Noterar detta synsätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa krav på 
uppställningsplatser, fastighets-
ägarnas ansvar. 
 
 
 
 
Noterar dessa förslag till 
uppställningsplatser, kommer 
beakta detta i det fortsatta  
planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens vattenbolag kommer 
att ansluta i förbindelsepunkten till 
resp. fastighet, för vatten och 
spillvatten. 
 
 
 
 
Notera detta. 
 
Varje fastighet inom detaljplanen 
kommer att anslutas till vatten och 
avlopp. 
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jag om undantag för anslutning till vatten och avlopp 
på grund av de höga anslutningskostnaderna. 

 
 
 
ÖDSBY 3:4, Peter Pettersson 
Med hänvisning till mitt tidigare yttrande 2013-11-24 vill jag 
ytterligare poängtera att : 
-det finns två hus med byggnads yta på 50 respektive 60 kvm 
på fastigheten. 
- båda husen har byggnadshöjd som överstiger 4 meter. 
Så har det varit sedan 1930/40-talet, alltså långt innan planen 
1966 antogs. 
Befintlig bebyggelse verifieras i kommunens beslut 2005-03-
31 då det bland annat beslutades, att det nedersta huset 
skulle ersättas med ett nytt. 
Båda husen har alltså en byggnadshöjd som överstiger som 
den högsta byggnadshöjd som föreslås i detaljplaneförslaget. 
Likaså har de byggnadsyta som avviker mot förslaget. 
 
Jag ber därför kommunen att göra förtydligande i 
detaljplanen, så att den stämmer med det verkliga 
förhållandet för byggnadshöjder och byggnads ytor enligt 
ovan. 
 
I övrigt är jag tacksam för att det i förslaget ges möjlighet till 
att dela fastigheten i två. Bebyggelsen på min fastighet är –
unik- på Gårviksområdet då det redan finns två ” huvud-
byggnader”. Jag utgår från att det är en av orsakerna till 
varför detta möjliggörs. 
 
ÖDSBY 3:2, Tomas Forsgren, Peter Forsgren och Sarah 
Klein, 
Efter att ha noggrant studerat ert material angående Gårvik 
har vi full förståelse och acceptans för planerna att bevara 
och utöka möjligheterna till friluftsliv och naturvård i området 
där vår familj spenderat somrarna i snart ett sekel. Innan det 
var populärt att bada och njuta av det natursköna landskapet 
byggde min danske morfar år 1930 en sommarstuga för sin 
Munkedals-födda hustru, Ida Johansson, på strandtomten 
och planterade träd på den östra sidan på mark inköpt från 
bonden Johansson, numera Söreklint. Flera decendier 
senare, när badande, fiske och kustnära naturliv ökat kraftigt 
i popualitet, sålde min svenska mormor, som då blivit änka, 
strandtomten till Munkedals kommun 1968 men fortsatte att 
tillbringa somrarna i Gårvik boende i garagebyggnaden på 
den östra sidan. 
 
Efter min mormors död, med hjälp av Yngve Carlander , fick 
mina föräldrar, i januari 1986, tillstånd att bygga ett 
permanenthus på 60 kvm, på den östra sidan Ödsby 3:2. 
Enligt ett flertal gamla kartor och planer, tillgängliga i vårt 
hus, fanns det ett antal restriktioner vid byggnationen, 
fastställda av arkeologiska enheten i Göteborg, och 
Länsstyrelsen. Anledningen var de två vikinggravar som 
finns, väster om byggnaden, och en i nordväst. På grund av 
vikinggravarna gavs ett antal restriktioner, att placera 
byggnaden inte för nära berget och att inte anlägga trädgård, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
Notera detta. 
 
 
 
Kommer göra förtydligande på 
dessa områden. 
 
 
 
Detta är motivet för att kommunen 
är villig till att fastigheten får 
styckas av i två tomter. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
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placera flaggstång, klädsträck, grill etc. i närheten av 
gravarna, restriktioner som mina föräldrar noga följt. Alla 
dokument kring detta finns i huset och tillgängliga vid behov. 
 
Mina föräldrar har följt dessa föreskrifter och njutit av dem de 
senaste 30-talet år i Gårvik. Vi barn har sett dem ta aktiv del i 
Gårviks-områdets gemenskap genom deltagande i Gårviks 
Badortsförening, genom att organisera och vara värd för 
Gårviks Vikingaklubb, organisera midsommarfester, arbeta 
med simskola och organisera fotbollsaktiviteterna etc. De har 
varit och är respekterage och uppskattade av vänner i Gårvik 
och släkten i Munkedal. 
 
Hela vår familj är medveten om att kommunen har utökat 
servicen i Gårviksområdet med bredare väg med gångbana, 
bättre vägskyltning, soptömning, större bryggor och 
simanläggning, stigar, parkeringsplatser, förbättrade toaletter 
etc. etc. något vi och våra gäster är mycket tacksamma för. 
 
Som familj är vi fullt överens med Munkedals kommun i dess 
strävan att bevara Gårviksområdets säkerhet och skönhet 
men vill påpeka att skönheten med denna lilla hamn vik, 
ligger i de majestätiska bergen. Många konstnärsvänner som 
har besökt oss, och många målarvänner, har beundrat och 
målat av dessa majestätiska berg. Ingen har någonsin 
upplevt eller sett några nedfall av stenar som skadat 
byggnader eller människor. Vi har därför svårt att acceptera 
att berget utgör så stor risk att det måste täckas med 
stängselnät. Vi tror definitivt inte att klipporna och 
bergssidorna täckta med nät, som utmed nybyggda 
motorvägar i Sverige, är snyggt. Det skulle definitivt inte bidra 
till Gårviks naturliga skönhet. Vi hoppas därför att ni kan 
ompröva detta. 
 
Om frågan om bergrisken kan lösas på ett tillfredsställande 
sätt, utseendemässigt och ekonomiskt vill vi gärna vara kvar i 
planen. Vi kan dock inte acceptera de ytterligare restriktion-
erna angående byggrätt som, utan motivering, införts sedan 
samrådsplanen. Vi förstår att en arkeologisk utvärdering 
eventuellt måste göras men anser att byggrätten skall vara 
densamma(150+40 kvm) som för de två andra fastigheterna 
med fornlämningar i området, Ödsby 3:20 och Lökeberg 
1:30. 
 
ÖDSBY 3:14, Peter Nilsson och Lisbeth Hansson 
Det föreslagna antalet båtplatser är ej rimligt om vi skall 
behålla det genuina Gårvik. Biltrafiken kommer att öka 
markant och ett så stort behov kommer ej att finnas på 
mycket lång sikt. Lediga ej efterfrågade platser finns idag. 
Dessutom har varken Länsstyrelsen eller markägare sagt ja 
till dessa planer. 
Risken att på sikt förlora /förstöra den fina badviken är 
överhängande. Vi ifrågasätter också kommunens rätt att 
”arrendera ut” vårt servitut på båtplats till båtföreningen? 
Badplatsen kommer att ligga inklämd mellan en marina med 
hamnkontor i öst och bäcken med dagvatten från bostäder i 
väst. 
Arealen är för liten för att genomföra så stora förändringar. 

 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
 
 
 
 
Noterar detta synsätt. 
 
 
 
 
 
 
En ny berginventering har tagits 
fram, mindre förstärkningsåtgärder 
behövs i detta förslag. 
 
 
 
 
Om föreslagna förstärknings-
åtgärder blir utförda för fastigheten, 
innan planen skall antas, så kan 
fastigheten vara kvar i detaljplanen. 
Någon större byggrätt kan inte ges, 
så länge fornminnena kräver fler 
utredningar. Fastighetsägaren har 
ansvar mot kulturenheten på Läns-
styrelsen. 
 
 
Planen möjliggör en utbyggnad av 
hamnen i tre etapper, framtiden får 
avgöra när det blir aktuellt med den 
sista etappen. 
Se detaljplanearbetet. 
 
Kommunen delar inte detta synsätt. 
 
Planen möjliggör en utbyggnad av 
hamnen i tre etapper efter det 
behov som råder. 
 
En servicebyggnad i hamnen 
kommer att vara till gagn för bad-

112



 11 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

Vi värnar också om strandskyddet och anser att en ny 
byggnad med toalett/hamnkontor vid stranden måste vara ett 
förslag i fel riktning. 
Vår fastighet har servitut på vatten från källan som ligger på 
denna plats. Vi hävdar vår rätt till fortsatt vattenuttag från 
denna källa. 
Toaletterna ligger idag på utmärkt bra plats. Vid nybyggnad 
kan ett litet hamnkontor skapas i samma byggnad. 
 
BYGGENHETEN 
Byggenheten anser att en högsta takvinkel måste anges för 
att förhindra för höga hus och därigenom minimera 
grannkonflikter vid framtida utbyggnad. 
Ur estetisk synvinkel är det också att föredra att en högsta 
takvinkel införs om 34 grader. För komplementbyggnad 
förslås en takvinkel om 27 grader. 
 
MILJÖENHETEN 
Miljöenheten har tagit del av det aktuella planförslaget. 
Gällande del av förslaget som berör Gullmarns 
naturvårdsområde hänvisar minlenheten till Länsstyrelsen för 
bedömning. I övrigt har miljöenheten inga ytterligare 
synpunkter att tillägga i utställningsskedet. 
 
ÖDSBY 3:36, Stefan Hogmalm 
Det har kommit till min kännedom att det är möjligt att ansöka 
om att ta bort prickmarkering på sin fastighet. 
Jag har härmed en önskan att den tas bort helt/eller delvis 
med andelning av detta, då den kan vara till besvär i fram-
tiden. 
 
ÖDSBY 3:12, Ulla och Christer Karlsson 
Undertecknad äger fastigheten Ödsby 3:12 på Ödsbyholmen 
strax utanför den tilltänkta brygganläggningen vid Gårvik. 
Fastigheten är bebyggd och nyttjas av familjen som 
sommarboställe. För att komma till fastigheten krävs tillgång 
till båt samt brygga. Vi har en mindre brygga på samma plats 
i Gårvik sedan 1944 då fastigheten köptes. Detta ingick som 
ett löfte i samband med köpet av fastigheten. 
 
Bryggplats och möjlighet till bilparkering är en förutsättning 
för att vi över huvud taget skall kunna nyttja vårt sommar-
boende, där känner vi en stark oro för undanträngning i 
samband med en större utvidgning av anläggningen. Vårt 
behov av tillträde till båt- och bryggplats är av en annan 
karaktär då vi måste transportera förnödenheter fram och 
tillbaka från fastigheten. Bryggplatsen används dessutom 
över en längre tidsperiod än den tid som dagens flytbrygga 
finns på plats, återigen en förutsättning för att kunna nå 
fastigheten. 
 
Parkering av en bil kan i vårt fall vara kortvarigt, över en dag, 
men sträcker sig även över ett sammanhängande antal 
dagar. Vi ser här en stor risk för att olika parkerings-
begränsningar kommer att sätta hinder i vägen för vårt 
sommarboende, redan idag är det ett problem för oss då det 
ofta är svårt att hitta parkeringsplats. Vid det ökade tryck som 
kommunen här skapar på Gårvik ser vi risken att vi i värsta 

platsen, båthamnen och besök-
anden i området. 
 
Detaljplanen kommer inte upphäva 
servitut för vatten. 
 
Denna mark skall läggas till 
badplatsen som naturmark. 
 
 
Kommer att beakta detta i det 
fortsatta planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
Noterar detta. 
 
 
 
 
 
 
Den redovisade prickmarken mot 
vägen anser kommunen skall 
finnas. 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter och 
önskemål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter och 
förutsättningar. 
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fall kan bli tvingade att vända hem och inte kunna nå vår 
fastighet, vi framställer härmed en önskan om att få 
arrendera, i alla fall en parkeringsplats på lämplig plats på 
kommunens mark, över ett längre antal år. 
 
Vi hänvisar till våra svar och synpunkter 2012-11-24. 
Synpunkter på ”Förslag till detaljplan för Gårviks hamn-, bad- 
och strandzon . 
Svar har givits från kommunen: ”Avtal tecknas med ägare till 
Ödsby 3:12 angående parkeringsplats för bil.” 
Vi förutsätter att hänsyn tas till detta i kommande detaljplan. 
 
Sammanfattning: 
Bryggplats är förutsättning för oss att nå fastighet. 
 
Önskemål om arrende av en parkeringsplats på kommunens 
mark för att även i fortsättningen kunna utnyttja vår fastighet. 
Med vänlig hälsning och en förhoppning om hänsyn till vår 
situation. 
 
 
ÖDSBY 3:3, Margareta Sohlberg, 
Vi anser att prickningen på vår fastighet är för stor. Det vore 
önskvärt att den togs bort på övre delen norr om 
huvudbyggnaden. 
 
Eftersom fastigheten utan hinder kan delas, den är ca 2000 
kvm, önskar vi ha denna möjlighet. 
 
 
 
När det gäller fastighetensregleringen är vi oklara över vad 
som föreslås. I genomförandebeskrivningen står det på sidan 
3 att fastighetsregleringen ”sker” för att anpassa till befintlig 
väg, medan det på sidan 5 står att fastighetsregleringen styrs 
inte av detaljplanen men ”rekommenderas”. 
Hur ska detta tolkas? 
 
Oavsett kan vi inte acceptera en sådan reglering. Det finns 
ett antal skäl till detta. Marken använder vi idag för att kunna 
vända och komma upp på vår uppfart. Detaljplanen 
bestämmer också att parkering skall ske inom den egna 
fastigheten. För att kunna göra detta behöver vi utnyttja 
denna delen av vår fastighet. Eftersom planen nu föreskriver 
en säkerhetszon och prickmark på 7 meter längs vägen 
kommer fastighetsregleringen också på ett betydande sätt 
begränsa vår möjlighet att använda vår fastighet. 
Om kommunen anser att vägen inte är tillräcklig bred finns ju 
möjlighet att bredda åt väster in på kommunens fastighet. 
 
Ett stort bekymmer är trafiksäkerheten i backen mellan 
kommunens parkeringsplats och badet. 
Bifogar några bilder från en normal sommardag med fint 
väder. Med den föreslagna utbyggnaden av hamnområdet 
som föreslås i planen för det området, och den utökning av 
trafiken som detta medför, kommer det att bli ett rent kaos. 
Man måste titta på den sammanlagda effekten av alla 
planerna i området när det gäller miljön både i vattnet och på 

 
 
 
 
 
Notera detta. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer att få möjlighet att ha 
båtplats i den nya båthamnen. 
Detta kommer att ordnas när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
Se ovan. 
 
 
 
 
Prickningen beror på marknivåerna. 
 
 
 
Kommunen anser inte att detalj-
planen skall medge delning av 
tomter som innebär mindre god 
tillgänglighet. 
 
Texten på sidan 3 avser reglering 
för Gårviksvägen/trafikverkets väg. 
På sid 5 avser övriga behov av 
fastighetsregleringar, vilket nu 
föreslås tas bort. 
 
 
Noterar detta, möjligheten att ta sig 
upp på fastigheten förändras inte 
genom ev. fastighetreglering.  
 
 
 
 
 
 
Detta gäller reglering utifrån 
befintliga förutsättningar. 
 
Noterar detta. 
 
 
Vägskyltning och hastighets-
nedsättning för badsäsongen bidrar 
till trafiksäkerheten. 
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land. 
 
LÖKEBERG 1:42 och 1:52, Gunilla Andersson 
Paragraf 113-förordnande; 
I gällande plan finns ett område markerat natur, och paragraf 
113-förordnande område, väster om Gårviksvägen, mellan 
denna och Ödsby 3:49, i höjd med Ödsby 3:2 och 3:13. Detta 
område föreslås i planen omvandlas till Huvudgata med 
trafikverket som huvudman. Det framgår inte av planen om 
detta område skall fastighetsregleras, men om trafikverket är 
huvudman kan området inte längre anses uppfylla kraven för 
paragraf 113-mark och en ansökan om delvis upphävande 
måste göras. 
 
Området Gårviksvägen/Kårekasevägen/Parkeringsplatsen; 
En stor förändring föreslås för detta lilla område och planen 
är inte tillräckligt tydlig. Kårekasevägen kommer att vara 
utfart för ett 70-tal permanentfastigheter samtidigt som det 
mitt emot kommer att finnas en utfart från en parkering med 
150 platser. Till detta kommer att parkeringen skall fungera 
som tillfällig uppställningsplats för bil- och båtsläp. Vid 
korsningen Kårekasevägen /Gårviksvägen finns idag 
sluthållplats för buss. Någon sådan finns inte utsatt på 
plankartan så detta måste förtydligas. Bussen backvänder 
idag på Kårekase-vägen och in på parkeringen. Om området 
blir förändrat till permanentboende får det förmodas att denna 
buss också kommer att vara skolskjuts. Det kan inte vara 
rimligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att ha en sådan hållplats 
oskyddat med denna trafikvolym. Kommunen bör överväga 
att plan-lägga såväl busshållsplats som vändzonen på 
kommunens fastighet. 
 
Kommunens fastighet är idag till största delen gräsmatta och 
natur. Endast en mindre del är gruslagd parkeringsyta. 
Planen anger att hela ytan kan komma att hårdgöras men 
man har inte redovisat hur denna förändring kommer att 
hanteras med avseende på dagvatten eftersom planen anger 
att dagvatten skall hanteras inom den egna fastigheten. 
 
I utställningsplanen för Gårviks strandzon anges i genom-
förandebeskrivningen att genomförandeansvar och 
driftsansvar för parkeringen skall falla på 
hamnförening/exploatör. I genomförandebeskrivningen till 
denna plan anges däremot kommunen som ansvarig för 
detta. Vilket är korrekt? Om kommunen nu tagit på sig 
kostnaderna varför har detta skett? 
 
Efter planförslagets tillkomst har kommunfullmäktige beslutat 
om parkeringsnorm för kommunen. Eftersom de planerade 
tillkommande parkeringsplatserna är för båtplatsägare 
förmodar jag att kommunen kommer att ta ut gällande 
avgifter för dessa platser av entreprenör eller båtägare. Detta 
bör i så fall redovisas i genomförandebeskrivningen under 
ekonomiska frågor. 
 
Planbeskrivningen nämner en förordning om utfartsförbud 
men någon sådan bestämmelse finns inte på kartan. Oavsett 
detta bör kommunen göra en förnyad bedömning av trafik-

 
 
 
 
Detaljplanen föreslår ingen 
förändring mot idag. 
 
 
Se ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommer förtydliga detta i det 
fortsatta planarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utökning av parkeringen kan 
kanske fungera med gräsmatta 
som underlag eller med grusyta. 
Båda dessa lösningar har en 
fördröjning på dagvattnets väg till 
dike. 
 
I Gårvik strandzon är kommunen 
huvudansvarig för genomförandet. 
Kommunen kan avtala med den 
nya hamnföreningen att bidra med 
ersättning för bilplatser till hamnen. 
 
 
 
Kommunen anser att parkerings-
platsen idag och i framtiden 
kommer att nyttjas för badande, 
båtplatsägare och allmänna 
besökare till Gårviksområdet. 
Kan förtydligas. 
 
 
Kommer att förtydliga detta i det 
fortsatta planarbetet. 
 

115



 14 

INKOMNA SYNPUNKTER KOMMENTARER 

säkerheten i detta område och överväga att be exploatören 
för marinan att de anlägger parkering på en annan plats i 
närheten. 
 
Trafiksituationen; 
Den bedömning som gjorts angående trafiken på 
Gårviksvägen efter genomförandet av nu aktuella planer för 
strandzonen och östra och västra Gårvik är ofullständig och 
bör kompletteras med en fullständig trafikutvärdering som 
också kan ligga till grund för en förnyad buller bedömning. 
Dessutom måste effekten av Bergsviksplanen tas med i 
beräkningen av effekten på trafikvolymer på Gårviksvägen 
mellan Bergsvik och Munkedal. 
Kommunen beräknar, enligt planbeskrivningen, en ökad trafik 
för utbyggnad av hamnen i Stora Gårvik till 180 fordon per 
dygn. Till detta kommer, enligt kommunens beräkning 200 
fordon/dygn från Östra Gårvik och 344 från Västra Gårvik 
baserat på 4 enkelresor/fastighet och dygn. Om man adderar 
detta blir summan 724. Kommunen uppskattar baserat på 
detta en trafikvolym på 800 fordon/dygn, inklusive 
servicefordon. Denna bedömning är mycket förvånande 
eftersom trafikverkets mätning 2009 anger en nuvarande 
trafikvolym på 477 fordon/dygn varav 21 tung trafik.  
I kommunens plan för Bergsviksområdet beräknas 
trafikvolymen från detta område till ca 700 fordon/dygn. Detta 
baseras på 6 enkelresor/fastighet och dygn. Kommunen 
måste därför förklara varför trafikvolymen bedöms vara så 
mycket lägre (4 enkelresor/fastighet) i Gårviksområdet. 
Även om man använder kommunens mycket låga volymer för 
Gårvikstrafiken kommer alltså, enligt kommunen, trafik-
volymen på den smala och slingriga Gårviksvägen norr om 
Bergsvik att vara 1500 fordon/dygn efter genomförandet av 
de fyra aktuella planerna. 
 
Behovsbedömning; 
Behovsbedömningen avseende miljöpåverkan är daterad 
december 2013 och är således baserad på informationen i 
planbeskrivningen för samrådsskedet. Två väsentliga 
förändringar med avseende på trafiksäkerhet och buller, har 
införts i utställningsskedet, planen för Västra Gårvik och 
avskaffandet av den planerade gång- och cykelvägen från 
parkeringen till badplatsen. Därför måste det anses att 
behovsbedömningen måste uppdateras. I en sådan måste 
miljöpåverkan inte bara av planen för Östra Gårvik beaktas 
utan den kumulativa effekten av alla planerna i Gårviks- och 
Bergsviksområdena. 
 
I kommunens gällande översiktsplan 2010, finns en 
miljökonsekvensbeskrivning där det konstateras att den 
kumulativa effekten av all bebyggelse, på Tungenäset, 
innebär betydande miljöpåverkan”. Denna bedömning 
baseras på genomförandet av utbyggnad av de fyra 
bostadsområden som föreslås i denna plan. I översiktsplanen 
finns däremot inga planer på utbyggnad av Gårviks hamn. 
Om en utbyggnad av fyra bostadsområden medför 
betydande miljöpåverkan är det inte osannolikt att 
utbyggnaden av två av dessa plus en stor marina kommer att 
medföra betydande miljöpåverkan. En MKB bör därför utföras 

 
 
 
 
 
Dessa befintliga fritidsplaners 
förvandling till året runt boende, 
som möjliggörs i och med de nya 
detaljplaner, kommer att ske på rätt 
lång sikt. Det kommer att bli ett 
varierat delårsboende i områdena.  
De föreslagna tillkommande 50 
tomterna på Bergsvik kommer 
också troligen att bli utdraget på rätt 
många år. 
Anslutningen från dessa områden 
är till trafikverkets väg som har 
ansvaret för den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid behovsbedömning av 
översiktsplaner är det alltid 
betydande miljöpåverkan, och 
kräver en miljökonsekvens-
beskrivning. 
I översiktsplanen anges att 
kommunen är villig till att planera 
för en utveckling av båtbryggor 
längst med kommunens kust. 
 
Kommunen och Länsstyrelsen 
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före ett antagande av planen för Östra Gårvik, eller någon 
annan av de pågående planerna för Gårviks- och 
Bergsviksområdena. 
 
 
ÖDSBY 3:13, Tord Baaz 
Planbeskrivningen anger att syftet är att få en sammanhållen 
struktur. Trots detta har man nu ökat antalet olika byggrätter 
till 6 olika. Eftersom det samtidigt finns en bestämmelse att 
befintlig bebyggelse betraktas som planenlig är detta 
obefogat. 
 
Min fastighet har idag egen detaljplan eftersom det förutom 
huvudbyggnaden finns en kiosk och tre små hus. Det är 
oklart om jag i framtiden kommer att bedriva 
kioskverksamhet. Jag skulle därför vilja ha en möjlighet att i 
framtiden, inom planens genomförandetid, riva kiosken och 
önskar därmed få samma byggrätt som andra fastigheter 
inom området(150+40 kvm). Jag skulle också vilja ha en 
möjlighet att dela tomten i två delar och få samma byggrätt 
för vardera tomten. 
 
I genomförandebeskrivningen anges att på sid 3 ” 
fastighetsreglering sker för att anpassa till befintlig väg”- 
samtidigt anges på sid 5 att ”fastighetsreglering styrs inte av 
detaljplanen men rekommenderas”….Skall detta tolkas som 
en fastighetsreglering måste genomföras före planens 
antagande? Om inte kommer ju plankartan inte att vara 
korrekt. Det måste klargöras vem som skall förvärva marken, 
vem som skall stå för kostnaderna och hur berörda 
fastighetsägare kompenseras. 
 
Det är möjligt att den asfalterade ytan i anslutning till vägen 
går in på min fastighet men detta går inte att avgöra på det 
kartmaterial som bifogats. Om så är fallet är troligtvis båda 
sidor av vägen men detta berörs inte i planbeskrivningen. Jag 
kan inte förstå varför en fastighetsreglering måste ske. Om 
vägen anses vara för smal kan den ju utökas på den västra 
sidan, kommunens fastighet. 
 
Det område som berörs inom Ödsby 3:3 och 3:13 ligger i 
gränsen mellan tre nu aktuella detaljplaneförslag. För att 
bättre förstå de föreslagna åtgärderna anser jag att en karta 
där alla planförslagen inritas måste presenteras för detta 
område. 
 
Som jag tidigare påpekat har kommunen inte redovisat att 
grundvattentillgången är otillräcklig. Den nu presenterade 
VA-utredningen berör inte denna fråga. Jag anser därför att 
det inte finns fog för tvångsanslutning till kommunalt vatten. 
Jag har servitut på brunn med vatten av god kvalitet och 
mängd som jag vill utnyttja även i framtiden. 
 
När det gäller det presenterade principförslaget för VA är 
kartan inte möjlig att förstå. Det finns ingen teckenförklaring 
och skalan är sådan att man inte kan se var ledningarna 
föreslås. 
 

delar uppfattningen att detaljplanen 
för Östra Gårvik inte betyder 
betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
Noterar detta påpekande. 
 
Den generella bestämmelsen 
kommer att tas bort. Se kommen-
tarer till LM. 
 
Kommer se på möjligheten till två 
planbestämmelser. 
 
Kommunen anser att inga fler 
delningar av tomter skall ske, än 
vad planen medger. Skälet är bla. 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
tillgänglighet mm. 
Se kommentar under Ödsby 3:3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanen möjliggör en 
fastighetsreglering för trafikverkets 
väg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens bolag kommer att 
ansluta vid förbindelsepunkten, 
med vatten och avlopp. Beslut om 
taxan för området beslutas efter att 
planen vunnit laga kraft. 
Detaljplanen medger det. 
 
Detta är ett principförslag, 
komplettering kommer att göras. 
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En Behovsbedömning avseende miljöpåverkan fanns inte 
inför samrådsskedet men det dokument som nu presenteras 
är daterat 2013-12-06 och måste således vara baserad på 
informationen i planbeskrivningen för samrådsskedet. Det 
finns två viktiga förändringar med avseende på trafiksäkerhet 
och buller, som har införts i utställningsskedet, planen för 
Västra Gårvik och avskaffandet av den planerade gång- och 
cykelvägen från parkeringen till badplatsen. Jag anser därför 
att behovsbedömningen måste uppdateras. I en sådan 
bedömning måste hänsyn tas till effekterna inte bara av 
planen för Östra Gårvik utan av alla planerna i Gårviks- och 
Bergsviksområdena. 
 
På den sträckan av Gårviksvägen där det tidigare planerades 
en gång- och cykelväg mellan parkeringen och hamnen finns 
det 12 utfarter. Till detta kommer att kommunen beräknar att 
180 fordon kommer att passera vägen per dygn enbart som 
konsekvens av utbyggnaden av hamnen. Jag finner det 
därför osannolikt att föräldrar skulle låta sina barn cykla eller 
gå längs denna vägen. Istället kommer konsekvensen att bli 
att man kommer att köra ned till vändplatsen för att släppa av 
och hämta upp barnen även om man måste parkera på 
kommunens parkeringsplats. Dessutom ligger denna 
vändplats precis vid min kiosk och barn springer över vägen 
och detta kommer att öka med utökningen av antalet 
båtplatser. Allt som allt en klart ökad risk för olyckor. 
 
Jag skulle i detta sammanhang också vilja påpeka att den 
föreslagna placeringen av toaletterna vid hamnen av samma 
skäl bör undvikas eftersom det ytterligare ökar risken för 
oskyddade trafikanter. Enligt uppgift från Västvatten finns det 
inte något tekniskt hinder att ha kvar toaletterna i nuvarande 
läge som är mer trafiksäkert, och detta bör därför beaktas i 
en bedömning av trafiksäkerheten i området. 
 
Den kraftigt ökade trafiken på Gårviksvägen såväl från 
utbyggnaden av Gårviksområdet som Bergsområdet kommer 
att ha miljöpåverkan. Hela vägområdet från ca 300 m norr om 
Bergsviksvägen dräneras, utan rening, direkt i Gårviksbäcken 
som mynnar i den kommunala badplatsen. 
 
Även om var och en av dessa effekter kanske är begränsad 
anser jag att det inte kan uteslutas att den sammanlagda 
effekten kan komma att innebära en betydande miljö-
påverkan. En miljökonsekvensbeskrivning bör därför göras 
före ett antagande av planen för Östra Gårvik. 
 
 
ÖDSBY 3:32, Lisbeth Holmberg 
Anslutning till kommunalt vatten: 
Vi välkomnar kommunens satsning på att dra vatten och 
avlopp till Gårvik, särskilt att avloppsfrågan löses. Vad gäller 
vattenförsörjningen har vi investerat i en djupborrad brunn 
och har både god tillgång och bra vattenkvalitet. Vi tycker att 
de fastighetsägare som har bra vatten ska kunna välja om de 
vill ansluta sig till kommunens vattenledning. 
 
Anpassning av byggrätter och övergång från fritidsboende till 

I planhandlingarna har behovs-
bedömning gjords, med 
bedömningen att inte betydande 
miljöpåverkan föreligger, detta 
resultat samtycker Länsstyrelsen 
till. 
 
 
Den befintliga målade remsan för 
gående kommer i fortsättning också 
att finnas. 
 
 
Notera denna sammanställning. 
 
 
 
Hastighetsnedsättning råder för 
badsäsongen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nya toaletterna är tänkt ligga i 
den nya hamnbyggnaden. Kommer 
att serva badplatsen, båthamnens 
olika besökare och besökanden till 
området i allmänhet. 
Tillgängligheten blir klart bättre på 
den förslagna platsen. 
 
Den nya fördröjningsdammen 
/våtmarken- Sörgårdsdammen 
kommer att klara dagvattnet från 
stora delar av Bergsviksområdet 
och norra delen av Ödsbyplanen. 
 
Behovsbedömning har gjorts av 
dessa fyra detaljplaner var för sig, 
med att det inte anses medföra 
betydande miljöpåverkan. Detta har 
Länsstyrelsen samtyckt till i sina 
yttranden. 
 
 
 
Noterar detta, beslut om taxan tas 
när detaljplanen vunnit laga kraft. 
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permanentboende; 
Vi tycker det är bra att byggrätterna anpassas till dagens 
behov. Vår tomt har stor nivåskillnad och lämpar sig för ett 
suterränghus. Vi önskar därför att detaljplanen skall medge 
detta. 
 
Trafiksituationen och parkeringsmöjligheter; 
Innan de olika detaljplanerna för Gårviksområdet antas anser 
vi att en heltäckande trafikutredning och säkerhetsanalys bör 
göras för Gårviksvägen där nuvarande och tillkommande 
trafikvolymer belyses inklusive Bergsviksområdets 
utbyggnad. 
 
Vi anser att detaljplanen 2014 borde ha ett större fokus på 
både kollektivtrafik och gång- och cykelväg åtminstone fram 
till nuvarande parkeringsyta. Det är inte förenligt med en 
hållbar miljö att merparten måste transportera sig med bil. 
Gårviksvägen är både smal och slingrande utan vägrenar 
och med djupa diken på varje sida. Att cykla eller gå på 
denna väg och få möte med en lastbil eller buss är idag en 
ren skräckupplevelse. 
 
Angående parkeringsmöjligheter föreslås i detaljplanen en 
ökning av dagens parkeringsyta från 60-70 till 100 platser 
inklusive uppställning över dagen för båtar/trailers och 
möjlighet för bussa att backvända samt eventuellt ytterligare 
50 platser om fotbollsplan och boulebana tas bort. Hela ytan 
föreslås bli uppgrusad. 
 
På parkeringsplatsen finns idag en dunge med träd och ett 
stort vackert ädeltrad/lärkträd. Dagens parkeringsplats 
upplevs därför inte som alltför ful och störande. Dessa gröna 
lungor har tagits bort från detaljplaneritningen för att ge 
utrymme för fler bilar och hela ytan ska bli en stor grusplan. 
Vi tycker inte att hela ytan behöver grusas upp. Det går att 
parkera på gräs lika bra. Detta medför mindre buller och 
damm. 
 
Vår fastighet som har gräns till parkeringsplatsen kommer om 
förslaget verkställs att få en väsentligt försämrad miljö i form 
av buller, ökad bilavgaser och damm. Vi föreslår därför att 
kommunen gör en grön korridor mot vår tomt alternativt att 
kommunen sätter upp bullerplank mot tomten om 
detaljplaneförslaget antas. 
Vi tycker inte att fotbollsplanen och boulebanan ska tas bort. 
Särskilt fotbollsplanen har en stor trivselfaktor för barnen och 
ungdomarna. De är viktigare än bilar och båttrailers. 
Det ökade behovet av parkeringsplatser beror ju på 
tillkomsten av maninorna på Stora Gårvik och Lilla Gårvik. 
Ägarna borde finna andra parkeringslösningar för detta. 
 
För övrigt anser vi att byggandet av en marina/båthamn med 
allt vad det innebär i omedelbar anslutning till kommunens 
bästa badplats är ett dåligt genomtänkt förslag. Det strider 
också mot översiktsplanen. Gårviks badplats borde istället 
värnas. Den har ett stort rekreationsvärde för hela 
befolkningen i Munkedal kommun. Här har många av 
kommunens barn lärt sig simma. Kommunen har ju också 

 
Kommer att kolla över detta. 
 
 
 
 
 
Se kommentarer ovan. 
 
 
 
 
 
Noterar denna uppfattning. 
 
Kommunstyrelsen har 2014-04-09 
beslutat att inte för närvarande göra 
några förberedelser för en gång- 
och cykelväg mellan Faleby och 
Gårvik. 
 
 
Noterar att så är det. 
 
 
 
 
 
 
Noterar denna uppfattning, kommer 
dock inte ange detta i detaljplanen. 
Materialval är inte en detaljplane-
fråga. 
 
 
 
 
 
Noterar dessa uppgifter, 
parkeringsbehovet kommer byggas 
ut efter hand som behovet ökar. 
Kommunen kommer att får ha 
dessa önskemål aktuella efterhand 
som parkeringen utökas. 
Noterar detta synsätt. 
 
 
 
 
 
 
Kommunen anser att en utveckling 
av badplatsen, satsning på 
moderna båthamnar och service för 
det rörliga friluftslivet, kan väl 
fungera på Gårvik med de förslag 
som detaljplanerna visar. 
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satsat på badplatsen i form av bryggor, grillplats, mm. Låt 
detta förbli en bra investering. 
 
KOMMUNENS SAMMANVÄGDA SYNPUNKTER PÅ 
PLANERINGEN: 
Kommunens uppfattning är, att göra om de befintliga 
fritidsplanerna, snart 50 år gamla, för Bergsvik- och 
Gårviksområdena, är helt nödvändigt. Så att moderna 
tidsenliga byggrätter, med möjlighet till året runt boende, som 
är ett behov och kan på sikt ge Munkedals kommun, ett ökat 
antal kommuninnevånare, vilket är mycket välkommet. 
 
För denna modernisering av befintliga detaljplaner blir det 
krav på kommunalt vatten, avlopp och tidsenligt omhänder-
tagande av dagvattnet.(Miljökraven skall uppfyllas).  
Även viss standardhöjning på vägar, ev. belysning, lekplats, 
besöksparkeringar och sophandteringen, kan behöva ses 
över och följa dagens behov och krav. 
 
Verksamhetsområde för vatten och avlopp beslutas när 
detaljplanen vunnit lagakraft. Även taxan för anslutnings-
avgiften beslutas i detta skede. Taxan är konstruerad så att 
en mindre del är för vattenanslutningen.  
Ledningssystemet byggs ut när detaljplanen vunnit laga kraft. 
De fastighetsägare som har bra kvalité och kvantitet av 
färskvatten från brunn, kommer troligen kunna få begära 
dispens från anslutning för vatten.(risken för att grundvattnet 
inte kommer att räcka till i området, vid året runt bebyggelse, 
finns). 
 
En ny avloppspumpstation kommer byggas i eller intill 
hamnservicebyggnaden samt en ny avloppspumpstation intill 
Gårviksvägen vid kommunens parkeringsfastighet. 
 
Till ett attraktivt boende vid kusten tror kommunen att 
möjlighet till att få en båtplats, kommer att efterfrågas.  
Det är anledning till att kommunen satsat på båthamnar i 
Bergsvik och i Lilla och Stora Gårvik. 
Detaljplanerna anger en båthamn på resp. ställe, där 
planerna möjliggör etapputbyggnad efter rådande behov. 
Båtförråd skall byggas, kopplade till båtplats, detta minskar 
trafiken till och från hamnarna. (Gäller inte Bergsvik). 
Finns det inte behov av båtplatser så kan/skall utbyggnaden 
avvakta tills behov har uppkommit för nästa etapp. 
 
Detaljplanen för Gårvik Strandzon, möjliggör en utveckling av 
kommunens badplats, båthamnar och en utveckling för det 
rörliga friluftslivet. 
Det kommer att bli moderna, bra tillgängliga toaletter i den 
nya hamnservicebyggnaden, belägen i början på hamn-
planen. En ny hamnförening kommer att få ha ansvaret för 
hamnområdet och se till att en antagen hamnordning följs. 
Munkedals kommuns uppfattning är att det är fullt möjligt att 
utveckla badplatsen tillsammans med båthamnarna, 
strandbryggan och det rörliga friluftslivet, med de föreslagna 
säkerhetshöjande åtgärderna. 
Linor med bojar avskärmar badplatsen på två sidor, 
hastighetsnedsättning på sjön och land för säsongen råder. 
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Kommunens parkeringsfastighet kommer att få byggas ut 
med parkeringsplatser efter hand som behovet ökar. Det är 
dels för etapputbyggnaderna av båthamnarna men även för 
badplatsens behov. 
Badplatsens säsong är ju ett antal veckor under sommaren, 
sedan är det till båthamnarna. 
Det är under dessa veckor under badsäsongen som trafiken 
är som intensivas, sedan blir det klart mindre. 
 
Kommunens ambition tillsammans med Trafikverket är att 
bygga en gång- och cykelväg ut till Gårviks badplats. Denna 
satsning kommer att tas upp i kommunens 
investeringsbudget så fort som möjlighet till det ges. 
Kommunens förhoppning är också att Trafikverket skall ha 
möjlighet, tillsammans med regionen, att bidra till 
finansieringen. Detta är en viktig satsning för de oskyddade 
trafikanterna som skall till och från Gårvik. 
 
Trafikverket har ansvaret för Gårviksvägen. 
 
I båda detaljplanerna Östra och Västra Gårvik, medges inte 
avstyckning av tomter till mindre än 1000 kvm. Jo det finns 
en tomt i vardera plan som medges avstyckning som är 
lägre. Dessa två tomter har skäl som är unika och kan inte 
åberopas av fler fastighetsägare inom detaljplanerna.  
 
Varför kommunen har denna uppfattning är att standarden 
inom detaljplanerna på vägar, belysning, dagvatten, 
tillgängligheten till, från och på fastigheterna. mm. har en 
relativ låg standard, så det är helt enkelt inte lämpligt. 
 
Beträffande planbestämmelserna om hur mycket som får 
byggas i detaljplanerna Ödsby och Lökeberg, så kommer 
kommunen dra ner byggrätten för huvudbyggnaden från 150 
kvm till 125 kvm. 
Suterrängvåning är tillåten där det är lämpligt. Då får 
bygghöjden överstiga 4,0 meter. 
 
En motivering till minskningen är den nya lagändringen- 
Attefalls husen, som kom i juni. 
Man får numera bygga i strid mot detaljplanerna: 15 kvm 
tillbyggnad på huvudbyggnaden och en 25 kvm fristående 
bostad. Förutom en friggebod på 15 kvm och förrådsbyggnad 
på 40 kvm som också tillåts.  
Möjligheten till rätt stora hus föreligger numera. 
 
BESLUT 
Detaljplanematerialet kommer att justeras och kompletteras 
enligt kommentarerna ovan. 
 
Ett datum för justeringarna kommer att tillföras handlingarna 
till antagandet. 
 
Tillkommande utredningar som tagits fram efter inkomna 
synpunkter från utställningen: 
 
En trafikutredning daterad 2014-10-31 med trafikvolyms-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trafikutredningens resultat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det råder inga problem med 
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ökningar, där Bergsviks och Gårviks detaljplaner medräknats 
fullt ut. 
 
 
 
 
 
 
En kompletterad stabilitetsberäkning av den södra delen 
ner mot badplatsen, daterad 2014-11-14. 
 
 
En bergblockförstärkning har utförts för fastigheterna 
Ödsby 3:2, 3:4 och 3:17. 
 
Däremot har inte någon förstärkning gjorts för fastigheten 
Ödsby 3:14, ännu. 
 
 
 
 
Detaljplanematerialet har kompletterats med resultaten från 
dessa utredningar och åtgärder enligt ovan. 
 
Antagande handlingar tas fram, dessa kommer att läggas på 
kommunens hemsida med utlåtandet. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättad 
utlåtande, daterad 2015-01-13. 
 
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslaget till detaljplan, upprättad 2014-04-03 och reviderad 
2015-01-13. 
 
 
 
2015-01-13 
 
 
Ronny Larsson 
Fysik planerare 
Samhällsbyggnadssektorn 
 

kapaciteten i Foss trafikplats, 
standarden för Gårviksvägen är 
godtagbar samt att tillkomsten av 
gc-väg ut till Gårvik skulle vara bra 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, men 
utnyttjandet blir troligen litet, av-
ståndet till centrum är relativt långt. 
 
Stabiliteten är tillfredsställande och 
blir det också med detaljplanens 
byggrätter. 
 
Slutintyg har erhållits, över utfört 
arbete. 
 
Denna fastighet kommer inte vara 
med i den nya detaljplanen. 
( säkerheten är inte löst för 
fastigheten). 
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Förslag till detaljplan För 
östra gårvik.
ödsbyFastigheterna, tungenäset

 
Munkedals koMMun, västra götalands län

Planbeskrivning

uPPrättad 2014-04-03 och reviderad 
2015-01-13
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handlingar
detaljplanen består av följande handlingar:

•	 Plankarta med bestämmelser, skala 1:3000 i 
a3

•	 Planbeskrivning (denna handling)

•	 genomförandebeskrivning

övriga handlingar:

•	 illustrationskarta

•	 fastighetsförteckning

•	 grundkarta

•	 behovsbedömning

•	 berginventering

•	 berginventering med kompletterande studier

•	 va-utredning, inkl dagvattenhantering

•	 geotekniska utredningar

•	 Markteknisk undersökningsrapport

•	 slutbesiktning efter utförd bergsförstärkning

•	 trafikutredning

av ovanstående handlingar är det endast 
plankarta med bestämmelser som har juridisk 
verkan. 

saMManFattning
kommunen ser över detaljplanerna i och kring 
strandszonen vid gårvik. tillgängligheten för 
det rörliga friluftslivet ska säkerställas och kom-
munen vill erbjuda möjlighet till ett kustnära 
boende. ett led i arbetet är att kommunen byg-
ger ut det kommunala va-nätet och i samband 
med detta möjliggöra att hus i fritidshusområ-
den byggs om till åretruntboenden. i detaljpla-
nen för östra gårvik anpassas befintliga bygg-
rätter för att möjliggöra om- och tillbyggnad 
men inga nya byggrätter tillkommer. 

detaljplanen följer underliggande detaljplaners 
användningsgränser, förutom huvudgatan som 
anpassas till faktiska förhållanden. ett område 
planläggs för allmän parkering på kvartersmark 
för parkeringsförsörjning av badplats och 
båthamn. ett mindre område planläggs som 
allmänplats natur och allmänplats lokalgata för 
säkrande av tillfart till fastighet. dessa områden 
är inte tidigare detaljplanelagd mark men utgör 
en legalisering av befintliga förhållanden. 

till detaljplanen hör utredningar för geoteknik 
och berginventering med rekommendationer 
för befintlig bebyggelse samt dagvattenhante-
ring inkluderat i va-utredning. 

planens syFte OCh huvuddrag
syftet med detaljplanen är att anpassa bygg-
rätterna för befintliga fritidshus så att helårs-
boende underlättas och ges en sammanhållen 
struktur samt planlägga redan i anspråkstagen 
mark för allmän parkering för gårviks badplats 
och hamn. för området gäller ett flertal detalj-
planer och en enhetligt planstruktur kan uppnås 
genom nu aktuell detaljplan. 

genom planen ska också markreservart för un-
derjordiska ledningar klargöras med hänsyn till 
planerad utbyggnad av kommunalt vatten- och 
avloppsnät för området. 

en samfällighetsförening ska bildas för lokalga-
tor och dagvatten samt för eventuell belysning 
och tomrör för en framtida bredbandsutbygg-
nad. 

detaljplanen handläggs enligt Pbl 2010:900.

avvägningar enligt Miljö
balken 3, 4, 5 kap.
den föreslagna markanvändningen överens-
stämmer med bedömd lämplig användning 
enligt kommunens översiktsplan. detaljplanen 
berör dock redan i gällande detaljplaner i viss 
mån riksintresse för friluftsliv och naturvård 
enligt 3 kapitlet 6 § Miljöbalken. 

Planen medför en ur allmän synpunkt god 
resurshushållning och försvårar ej för ett rör-
ligt friluftsliv. Planförslaget har därför ansetts 
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt 
3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken.

Behovsbedömning
förslaget bedöms inte innebära någon be-
tydande miljöpåverkan enligt upprättad 
behovsbedömning. en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed 
inte upprättas.
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plandata
Planområdet omfattar cirka 17,8 ha mark i 
gårvik direkt norr om gårviks badplats och 
hamn och berör del av gårviksvägen samt 
49 sommarstugefastigheter öster om vägen.            
Merparten av området är i privat ägo.

tidigare ställningstaganden
Kulturmiljö
gårviksvägen är utpekad i kommunens kul-
turminnesvårdsprogram 1995 som en vägmiljö 
med kulturhistoriskt värde.

del av planområdet ligger inom kulturmiljöom-
råde nr 3 enligt kommunens kulturminnesvårds-
program. området beskrivs som ett värdefullt 
och varierat jordbrukslandsskap. den långa 
kedjan av varierande fornlämningstyper har 
högt vetenskapligt och estetiskt värde. 

Översiktliga planer
översiktsplanen öP 10 anger samlad bebyg-
gelse för aktuellt planområde, samt utrednings-
område för bostäder på lång sikt.

omvandling av fritidshusområde till permanent-
boende ska kunna medges om det inte innebär 
ökad belastning på miljö och hälsa eller ökade 
kommunala kostnader. 

för havsbandet: fokus på boende, turism och 
friluftsliv med beaktande av höga natur och 
kulturvärden.

hänsyn ska tas till kända fornlämningar.

Detaljplaner
Planområdet omfattas av 4 detaljplaner/bygg-

nadsplaner; detaljplan för bostäder 1430-P9212  
laga kraft 1992, byggnadsplan för fritidshus-

Gällande detaljplaner

Översiktskarta

område i gårvik, laga kraft 1966, detaljplan för 
bostäder avseende fastigheten ödsby 3:13, laga 
kraft 1988 och detaljplan för bostäder avseende 
fastigheten ödsby 3:3, laga kraft 2009.

genomförandetiden har gått ut för gällande 
detaljplaner.

detaljplan för strandzonen befinner sig i an-
tagandeskedet och angränsar till aktuell plan. 
ansökan om upphävande av 113 § förordnande 
har lämnats in hos länsstyrelsen och ingår som 
en del i detaljplanearbetet för arbetet med den 
detaljplanen.  

Program för planområdet
detaljplaneprogram för ökad tillgänglighet 
längs strandzonen vid gårvik - svarsvik, tung-
enäster är framtaget. Programmets syftar till 
att klarlägga de mål som ska vara styrande i ett 
kommande arbete med detaljplanerna svarsvik 
och stora och lilla gårvik (strandzonen) samt i 
viss mån eventuella angränsande detaljplaner. 

aktuellt planområde angränsar till programom-
rådet och berörs då parkeringsplats för hamn-
verksamheten, gångstråk för ökad tillgänglighet 
till naturen, samt gång och cykelväg utmed 
gårviksvägen mot Munkedal föreslås inom pla-
nområdet.

Natura 2000
vattnet i anslutning till planområdet omfattas 
av art- och habitatdirektivet och ingår i gull-
marsfjordens natura 2000-område. Påverkan 
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gräns för gullmarns naturreservat samt riksintresse 
för naturvård och friluftsliv

gräns för strandskydd (utvidgat strandskydd 300m)

gräns för natura 2000

gräns för planförslaget
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7detaljPlan för östra gårvik – Planbeskrivning

på natura 2000-område minskar vid anläg-
gande av kommunalt vatten och avlopp.

Naturreservat
hela gullmarns vattenområde inklusive vissa 
strandområden skyddas som naturreservat 
genom bestämmelser i miljöbalken. gränsen för 
gullmars naturreservat går igenom planområ-
det och vissa fastigheter ligger således inom 
naturreservatet. övrig mark inom detaljplanen 
som berörs av naturreservatet planläggs som 
natur förutom ett begränsat område för lo-
kalgata. 

Riksintresse
riksintresse för naturvård (nro 14065) sam-
manfaller med gräns för gullmars naturreservat 
och berör planområdet i viss mån liksom riks-
intresset för friluftslivet. särskilda föreskrifter 
gäller för naturreservatet. bedömningen är att 
riksintresset inte påverkas negativt av befintliga 
bostadstomter. hela planområdet ligger inom 
område som i sin helhet är av riksintresse, enligt 
4 kap Mb (kust och skärgård).

hur dessa gränser går bestäms inte i detaljplan 
men om gränserna för riksintressen ses över 
bör även gränsen för naturreservatet anpassas 
efter befintliga byggrätter. en eventuell över-
syn av gränserna för riksintresseområdena för 
naturvård och friluftsliv beslutas av naturvårds-
verket. så länge som gränserna ligger kvar 

inom byggrätterna söks dispens hos länsstyrel-
sen i bygglovskedet vid nybyggnation.

Förordnanden enligt § 113 Byggnadslagen
enligt byggnadsplan för gårvik från 1966 om-
fattas, genom beslut av länsstyrelsen, allmän 
platsmark av förordnande enligt § 113 bl, nu-
mera upptaget i 6 kap § 19 Pbl, där syftet är 
att skydda allmänplatsmark från exploatering. 
byggnadsplanen anger viss allmän plats som 
väg och park vilket motsvarar dagens benäm-
ningar lokalgata respektive park eller natur. 
förordnandet innebär att ägarna till exploate-
ringsfastigheter ska upplåta till allmänna ända-
mål all mark som inte markerat som tomtmark 
enligt karta nedan. för att mark där förord-
nandet gäller ska kunna tas i anspråk för annat 
ändamål än allmän plats måste förordnandet 
upphävas för berörd del. aktuellt detaljplan 
innebär inte att förordnandet måste upphävas i 
någon del.

Biotopskydd
det finns inga biotoper som omfattas av det 
generella biotosskyddet inom detaljplanens 
kvartersmark eller inom allmänplatsmark.

Artskydd
det förekommer inga kända rödlistade arter 
eller arter som är skyddade enligt artskydds-
förordningen. detaljplanen ersätter gällande 
planers gränser och användning förutom till-
kommande kvartersmark för allmän parkering 
och en begränsad yta för lokalgata. Parkerings-
området är en grusad yta som används som 
parkering idag och lokalgatan utgör en befintlig 
mindre väg. inga tillkommande anläggningar 
förväntas ske inom naturmark varför naturin-
ventering ej genomförts. 

Strandskydd
berörd byggnadsplan för gårvik från 1966 om-
fattas ej av strandskydd. 

Förordnanden enligt § 113 markerat med 
rött på byggnadsplan från 1966.
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Förutsättningar OCh Föränd
ringar

Mark och vegetation
östra gårvik utgör till största del av ett fri-
tidshusområde med privata trädgårdar. den 
allmänna platsmarken utgörs av svårtillgänglig 
terräng och skog. På en öppen plats utan höga 
naturvärden i detaljplanens nordvästra hörn 
föreslås en parkeringsplats.

Park, lek och rekreation
badplatsen i stora gårvik är en kommunal bad-
plats. 

via lokalgatorna i planens norra del finns pro-
menadstråk till tungenäs näbba som är ett fint 
rekreationsområde.

Geotekniska förhållanden
enligt jordartskarta utgörs området av berg, 
lera/silt och svallsedement/silt. i en stabili-
tetskarttering och riskbedömning som fram-

tagits av räddningsverket (karta dat 2001) 
konstateras att  längsgående släntprofil utmed 
gårviksbäcken och badstranden mot havet kan 
betraktas som tillfredställande. två tvärsektio-
ner med riskbedömning anges genom gårviks-
bäckens ravin,varav den ena är tillfredställande 
medan den andra är område som översiktligt 
ej kan betraktas som tillfredställande stabilt el-

ler otillräckligt utrett där detaljerad utredning 
rekommenderas. 

en bottendjupskartering har gjorts i anslutning 
till en bottenundersökning och visar en relativt 
flack bottenprofil  i den närmaste zonen utanför 
badplatsen, vilket bör vara positivt ur stabili-
tetssynpunkt för området närmast stranden 
som utgöres av svallsediment. 

Planen omfattar befintlig bebyggelse förutom 
ett fåtal fastigheter som är obebyggda och 
innebär inte att möjligheten att skapa några 
nya byggrätter tillkommer. 

byggrätter enligt detaljplan ligger antingen på 
relativt plan mark eller rakt på berget varför 
stabiliteten bedöms som tillfredställande, för-
utom ett området närmast strandzonen inklu-
sive gårviksbäckens ravinområdet (sistnämnda 
utanför planområdet) där sgi i yttrande för 
angränsande detaljplan konstater att otillfreds-
ställande stabilitet inte kan uteslutas. en geo-
teknisk utredning (ramböll 2013-10-15) berör 
området och rekommenderar att nivåer på 
vägen anges i detaljplanen så att inga uppfyll-
nader sker. detta regleras genom egenskaps-
bestämmelsen m1 inom berörd vägsträcka.

efter samrådet har en kompletterande geo-
teknisk utredning tagits fram (ramböll 2014-
03-07). i detta geotekniska PM redovisas att 
jordartskatans indelning stämmer överens 
relativt bra med verkligheten. besiktningen 
visar dock att det eventuellt kan förekomma 
områden där man inte kan utesluta att stabilite-
ten kan vara otillfredsställande. det gäller fyra 
slänter som i fem sektioner, bedöms utgöras av 
lera där stabiliteten inte kan bedömas tillfreds-
ställande utan geoteknisk undersökning. 

efter granskningstiden har en kompletterande 
geoteknisk undersökning tagits fram (ramböll 
2014-05-23, rev 2014-11-15). Markteknisk under-
sökning (ramböll 2013-05-06) har komplet-
terats med nya undersökningspunkter (ramböll 
2014-11-14).  syftet med utförda undersökningar 
var att bedöma säkerheten för de slänter som 
identifierades och ej kunde bedömas som 
stabila i tidigare utredningar. beräkningar och 
undersökningarna visar att stabiliteten är till-
fredsställande. sgi anser att de kompletterade 

Utdrag ur jordartskarta med planområdet 
markerat. Grått markerar berg, ljusorange 

makrerar lera/silt  och gröngult område ut-
görs av svallsedement/silt.
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utredningarna har beaktat stabiliteten på ett 
tillfredställande sätt.

Risk för blocknedfall
en översiktlig bergteknisk besiktning (ram-
böll 2013-06-17) är framtagen med syfte att 
identifiera förekommande rasrisk i de naturliga 
bergslänterna. i en kompletterande rapport 
(ramböll 2013-10-15) redovisas en detaljerad 
inventering. området som är studerat är ett cir-
ka 900 meter långt band läng höga och branta 
bergssidor i nord-sydlig riktning som sluttar 
mot väst. befintlig bebyggelse förekommer 
ofta mycket nära intill de branta bergsidorna.  

bergslänterna bedöms i stort hålla god stabili-
tet. dock har rasbenägna områden med risk för 
blocknedfall identifierats. inom dessa områden 
har den kompletterande rapporten besiktigat 
slänterna för att bedöma rasrisken samt gjort 
en riskindelning av området enligt följande: 

1. bra förhållanden, inga åtgärder föreslås. 5 
berörda fastigheter. 

2. godtagbara förhållanden med viss förhöjd 
risk, föreslagen åtgärd är skyddsnät, 3 be-
rörda fastigheter.

3. risk för skada, föreslagen åtgärd är skydds-
nät eller rasstaket, 4 fastigheter är berörda.

rasrisken ska vara avhjälpt och godkänts av 
sakkunnig före planens antagande. 

På tre av de fyra fastigheterna inom kategori 
3 är rasrisken avhjälpt. den fjärde fastigheten, 
ödsby 3:14, utgår ur detaljplanen. 

slutbebesiktning är utförd för följande fastighe-
ter: ödsby 3:2, 3:4 och 3:17. (bergab 2014-09-
04). 

Radon
området ligger inte inom område som är utpe-
kat med förhöjd nivå av radon. 

för mark som klassas som normalriskområde 
för radon gäller generellt att man inte kan ute-
sluta förhöjd risk för markradon lokalt. därför 
föreskrivs, enligt anvisningar från boverket, att 

grundläggning ska utföras radonskyddande. 
kravet innebär att byggnadsdelar som står i 
kontakt med jorden utformas så att luft från 
marken förhindras att tränga in i byggnaden. 
speciell uppmärksamhet måste därvid ägnas 
åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. 
erforderlig planbestämmelse införs på plan-
kartan. åtgärder för att klara tillåten radonhalt 
inne i byggnader utförs vid projekteringen av 
nybyggnationen. 

Klimatförändringar - risk för höga vatten-
nivåer
klimatförändringar ger upphov till ökad neder-
börd och stigande vattennivåer. i översiktsplan 
samt energiplan och klimatastrategi för Munke-
dals kommun anges att minsta tillåtna golvhöjd 
på + 3,5 meter över havet för ny bebyggelse 
ska gälla och + 2,5 meter för befintlig bebyg-
gelse.

inom planområdet berörs en mycket begränsad 
del av befintlig väg som lägst i söder ligger på 
+ 2,5 - + 2,7 meter över havet. i övrigt ligger all 
bebyggelse och anläggningar över + 3,5 meter 
över havet.

området ligger i zon 1, enligt länsstyrelsens 
planeringsdokument "stigande vatten" (2011) 
där översvämning inte bedöms inträffa efter-
som det ligger över nivån för värsta tänkbara 
scenariot vid en havshöjning. 

Fornlämningar
det finns 6 fornlämningsområden bl a 2 stenål-
dersboplatser där en mängd flintafynd gjorts. 
anpassning till dessa fyndplatser har gjort, 
ingen byggrätt ges inom dessa områden som 
avgränsas och ges planbestämmelsen forn, 
fornlämning och dess tillhörande fornlämnings-
område (skyddsområde). fornlämningar och 
dess skyddsområde är skyddade enligt kultur-
miljölagen och ingrepp i fornlämningsområde 
är tillståndspliktigt. tillstånd till ingrepp söks 
hos länsstyrelsen.

alla ingrepp och överteckningar inom fastighe-
ten ödsby 3:29 är tillståndspliktig enligt kMl 
eftersom hela fornlämningen foss 4:1 och dess 
fornlämningsområde finns inom fastigheten. 
detsamma gäller för ödsby 3:2 i och med att 3 
fasta fornlämningar finns där.
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för dokumenterad fornlämning inom befintlig 
parkeringsplats på ödsby 3:52, har skyddsom-
rådet inte fastställts. ingen förändring av mark-
nivåerna är tänkt att ske.  bestämmelse a1, finns 
på plankartan om att: all förändring av marken 
inom fastigheten är tillståndpliktig och måste 
föregås av särskild arkeologisk utredning som 
underlag för beslut.

Befintlig och ny bebyggelse
befintlig bebyggelse består av sommarstugor 
och året runt bostäder. inga nya byggrätter fö-
reslås i och med detaljplanen. däremot ses ut-
nyttjandegraden över då fritidshusen ska kunna 
byggas om till åretrunt standard.

Planområdet innehåller 49 stycken bostadsfas-
tigheter varav 4 i dagsläget är obebyggda.

byggnadsarean för bostäderna inom området 
är följande: 

•	 byggnadsplan för fritidshusområde i gårvik, 
laga kraft 1966, ändras från 60 kvadratme-
ter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter 
för komplementbyggnad till 150 kvm för 
huvudbyggnad och 40 kvm för komple-
mentbyggnad. Prickmark är reviderad.

•	 detaljplan för bostäder avseende fastigheten 
ödsby 3:13, laga kraft 1988. byggnadsarean 
är som i gällande plan satt till 100 kvm för 
huvudbyggnad. Prickmark är reviderad. 
fastigheten innehåller en kiosk och få en 
egen bestämmelse, b1.

•	 detaljplan för bostäder 1430-P9212  laga 
kraft 1992. byggnadsarean är som i gäl-
lande plan satt till 150 kvm för huvudbygg-
nad och 50 kvm för komlementbyggnad. 
Prickmark är reviderad.

•	 detaljplan för bostäder avseende fastigheten 
ödsby 3:3, laga kraft 2009. byggnadsarean 
är som i gällande plan satt till 115 kvm för 
huvudbyggnad och 35 + 30 kvm för komle-
mentbyggnad. Prickmark är reviderad.

Byggnadskultur och gestaltning
området förändras alltmer från små fritidshus 
till hus med åretrunt standard. flera av husen 
har byggts ut i omgångar. 

Offentlig och kommersiell service
Planområdet ligger cirka 7 kilometer från Mun-
kedal centralort med offentlig service. badplats 
och sommarkiosk finns vid hamnen i direkt an-
slutning till planområdet. 

Tillgänglighet
Planområdet är mycket kuperat och tillgäng-
ligheten till vissa av fastigheterna är svår. i 
bygglovskedet ska tillgängligheten inom varje 
fastighet redovisas. tillgängligheten för bil 
kommer att öka i och med ny samlad markpar-
kering i planens nordvästra del.

Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet angöres via gårviksvägen som 
sträcker sig utmed plansens västra kant ned 
mot badplats och havet. gårviksvägen slingrar 
sig genom det lätt böljande jordbrukslandska-
pet och smalnar av mellan bebyggelsen i gårvik 
till 4-5,5 meter. en gångzon om 1 meter finns 
markerad utmed vägens östra sida. vägen sak-
nar belysning. ett kommunalt beslut är fattat 
angående hastighetsbegränsning till 30 km/h 
inom tätt bebyggt område i gårvik årligen un-
der juni, juli och augusti. detta medverkar till en 
ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter. 

för befintliga lokalgator på plankartan fö-
reslås att en samfällighetsförening bildas. inga 
förändringar föreslås för vägstandarden men 
en hastighetsbegränsning till 30 km/h bedöms 
som lämplig.

gatumarken i motsvarande områden som går-
vik förvaltas i Munkedals kommun genom sam-

Bilden visar Gårviksvägen med gångzon mar-
kerad i gatan.                                              
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fällighetsföreningar och således enskilt huvud-
mannaskap. detta förhållande avser kommunen 
fortsätta med. för själva gårviksvägen ned till 
vändplatsen är dock trafikverket huvudman. 
förvaltarskapet regleras i detaljplanen.

gårviksvägen sträcker sig i några lägen in 
på privata fastigheter. gräns för allmänplats 
huvudgata anpassas till vägen. att utöka 
huvudgatan för en säkrare gång- och cykelför-
bindel i enlighet med vgu är inte ekonomiskt 
möjligt. 

vid alla allmänna vägar finns en säkerhetszon, 
för väg 814 är denna cirka 7 meter från väg-
kant. detta område ska hållas fri från fysiskt 
oeftergivliga hinder. inom all kvartersmark ut 
mot gårviksvägen finns bl a därför en zon om 
minst 7 meter med prickmark - mark som inte 
får bebyggas. utöver säkerhetszonen finns en 
tillståndspliktig zon om minst 12 meter från går-
viksvägens vägområdet som ska hållas fri från 
bebyggelse och anläggningar. tillstånd ansöks 
hos väghållaren, det vill säga trafikverket. upp-
lysningar finns på plankartan.

en ökning av biltrafiken i området på gårviks-
vägen kan också antas vid utbyggnad av hamn 
i gårvik enligt angränsande plan. totalt tillkom-
mer som mest 85 båtplatser utöver dagens 65. 
det är rimligt att anta att en del besökare söker 
sig ned i området för att hitta en närliggande 
p-plats, oavsett om man ska till hamn eller bad-
plats, men det stora antalet får besöksintensiva 
dagar antas stanna vid den övre parkeringen. 
det är även rimligt att anta att alla inte utnyttjar 
sin båtplats varje dag, men att båtanvändandet 
sammanfaller med finare väder, då det samti-
digt är många badgäster.

som en beräkningsgrund görs antagandet att 
transporter som mest sker till ca hälften av båt-
platserna vid en och samma dag, vilket bedöms 
som högt räknat. om varannan tillkommande 
båtplats ( 45 st) genererar 2 transporter  fram 
och tillbaka per dag innebär det på sikt ca 180 
(45 x 4) tillkommande enkelresor förbi bostä-
derna utmed vägen jämfört med nuläget. dessa 
sker troligen under utsträckt tid på dygnet. 180 
resor jämnt fördelat mellan kl 8 och 20 ger som 
ett räkneexempel ca 14 enkelresor per h. vid full 
utbyggnad av hamnen kommer 30-40 % av alla 

båtplatser kunna hyra båtförråd vilket förväntas 
minska behovet av biltransporter ner till ham-
nen väsentligt.  

övergång från fritidshusbebyggelse till per-
mantent boende kommer att påverka trafikin-
tensiteten i området på lång sikt. om varje bo-
stad alstrar 4 fordonsrörelser per dygn innebär 
det att gårviksvägen kommer att trafikeras av 
200 fordon/dygn för dessa bostäder. 

vid en permanentning av de 86 fritidsbostä-
derna väster om gårviksvägen innebär det på 
sikt alstrande av 344 fordon per dygn. 

totalt bedöms aktuella detaljplaner trafikera-
gårviksvägen  med ca 800 fordon/dygn, inklu-
sive servicefordon.

efter granskningstiden har en trafikutredning 
tagits fram (ramböll 2014-10-31). utredningen 
beskriver trafiksituationen övergripande för alla 
aktuelladetaljplaner i gårviksområdet; östra 
och västra gårvik, strandzonsplanen samt 
bergsvik. sammanfattningsvis visar kapacitets-
beräkningar att utbyggnaden inte kommer att 
påverka gårviksvägen, fossvägen eller foss-
motet nämnvärt. det finns inget som tyder på 
att kapacitetsproblem skulle uppkomma.

Parkering, angöring
i enlighet med befintliga förhållanden och de-
taljplanens gränsdragning finns möjlighet till 
vändning för fordon i höjd med sommarkiosken 
(vändplanen är 19 meter i diameter totalt inklu-
sive friytor runt om) och en nedre t- vändplan 
längst ned vid hamnen på 15 m längd, 3,0-3,5 
meter bredd, svängradie 8 meter och 1 meter fri 
zon runt om. genom att delvis utnyttja  trailer-
rampens övre del för vändning blir utrymmet 
stort nog för sopbil med t-skaft. i samma om-
råde backvänder också fordon med båttrailer 
idag. 

kommunen har anlagt ett område som bilpar-
kering på egen mark vid gårviksvägen, cirka 
400 meter norr om badplatsen, med 60-70 
p-platser. där tillåts även uppställningplats för 
båtar/trailer över dagen. Med tydlig platsmar-
keringar och liten utökning kan parkeringen 
innehålla ca 100 p-platser. i framtiden kan yt-
terligare 50 platser tillskapas om befintlig boul-
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bana och bollplan flyttas. efter hand som par-
keringen byggs ut får alternativa ytor för boul 
och fotboll tas fram. bussar backvänder idag 
på intilliggande lokalgator. som ett alternativ 
utformas parkeringen så att utrymme finns för 
bussar att efter ändhållplats kunna backvända  
på denna yta. området planläggs som kom-
munägd kvartersmark med bestämmelse p, där 
endast öppen parkering är tillåten. 

av trafiksäkerhetsskäl styr utfartsförbud på 
plankartan så att enbart en infart till parkering-
en är möjlig från gårviksvägen.

handikapplatser och korttidsparkeringar till 
badplats och hamn regleras i övrigt i detaljpla-
nen för strandzonen.

Mängden biltrafik till badplats- och hamnområ-
det kan idag under soliga dagar tidvis ge upp-
hov till en del "vild parkering" på vändplatser 
och dikesområden. för att hindra att så sker 
bör trafikskyltning med exempelvis stopp-/
parkeringsförbud ses över på vändplatser och 
utmed hela gårviksvägen genom hela bostads-
området från övre parkeringen ned till vänd-
platsen.

Parkering för bostäderna ska ske inom den 
egna fastigheten.

Kollektivtrafik
bussförbindelser med Munkedal finns i anslut-
ning till planområdet.  västtrafik trafikerar 
sträckan med 4 bussturer dagligen anpassade 
till skoltider. sommartrafiken är anpassad för 
badgäster och sker något oftare. 

buss ska kunna använda kommunen parkering 
för att vända. 

Trafiksäkerhet
i omfattning är trafiken under större delen av 
året jämförbar med vanlig villaområdestrafik, 
dock uppstår ökad  trafik vissa veckor på året 
till följd av bad och hamnanläggningen i an-
slutning till planområdet. genom förslag om 
kompletterad trafikskyltning och utökning av 
befintlig parkeringsplats, kan dagens relativt 
oreglerade trafik förbättras. förändring för de 
boende bedöms bli begränsad och påverkan 
för de närboende acceptabel ur trafiksäkerhets-

synpunkt.

Vägtrafikbuller
den främsta bullerkällan för boende i området 
är vägtrafikbuller. riktvärden för buller bedöms 
inte överskridas i dagsläget och inte heller öka i 
och med aktuell detaljplan. 

Riktvärden
riksdagen antog 1997, vid beslut om infrastruk-
turinriktning för framtida transporter (Prop 
1996/97:53), följande riktvärden för trafikbul-
ler vid bostäder. riktvärdena bör normalt inte 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbe-
byggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur:

•	 ekvivalentnivå inomhus 30 dba

•	 Maximalnivå inomhus nattetid 45 dba

•	 ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 55 dba

•	 Maximalnivå vid uteplats i anslutning  
till bostad 70 dba

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
va - utredning som tagits fram för saltkällan/
bergsvik har visat att grundvattentillgången 
inte är tillräcklig om åretruntbebyggelse tillåts, 
avser även befintlig bebyggelse. bedömningen 
är att deta även gäller i gårvik. befintliga av-
loppslösningar har en dålig standard på många 
ställen inom området.

ett kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten kommer skapas och kommunalt 
vatten- och spillvattennät kommer att byggas 
ut längs gårviksvägen som varje enskild fastig-
het ska anslutas till. beslut om kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och spillvatten fattas 
i samband med att planen vinner laga kraft.

ny avloppstation planeras inom kommunens 
parkeringsfastighet inom område med bestäm-
melse e. 

Dagvatten
dagvattnet fördröjs idag på den enskilda fast-
igheten före avledning till öppna diken och 
dräneringsdiken.  hanteringen av dagvatten 
förändras inte med anledning av detaljplanen 
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utan ska fortsätta att omhändertas på liknande 
sätt. upplysningar finns på plankartan.

bostadsfastigheterna utgör ca 85000 kvm 
mark. utökade byggrätter innebär att den 
hårdgjorda ytan inom planområdet  ökar med 
10000 kvm. 

vid beräkningar av dagvattenmäng är utgångs-
punkten ett 10 års regn med en intensitet på 
230 liter/s x ha med en varaktighet på 10 mi-
nuter. avrinningskoefficienten för hårdgjorda 
ytor är 0.85. ett 100 års regn har en intensitet 
på 450l/s x ha med varaktighet på 10 minuter. 
det är 2 ggr krafitgare än 10 års regn vilket ger 
dubbelt flöde och vattenvolym. 

utbyggnad i enlighet med detaljplanen medför 
inga förändringar på regnvattenvolymen och 
eftersom fastigheterna är stora finns möjlig-
het att fördröja dagvattnet lokalt. Mängden 
"snabbt" vatten från tak och andra hårdgjorda 
ytor ökar marginellt men bedöms inte förorsaka 
problem. efter fördröjning på fastigheten rinner 
vattnet via befintliga diken och dräneringsled-
ningar innan de når bäcken som mynnar i havet.  
rinningstiden blir långsammare än idag då dag-
vatten från 6,6 ha markyta i planområdets nor-
ra del leds till en ny damm "sörgårdsdammen" 
utanför planområdet. fördröjningsdammens 
vatten mynnar via diken till gårviks badplats, en 
sträcka på ca 1250 meter.

hus och tomtytor ska anslutas till dagvattenled-
ning eller diken (dagvattenservis), dagvattnet 
får inte rinna ner till andra fastigheter eller ut 
på vägar. vid bygglov ska dagvattenhantering 
redovisas för hus och tomt. 

gemensamhetsanläggningar i områdena kom-
mer att ha ansvar för dagvatten som når väg-
området, g på plankartan.

Värme
fjärrvärme finns inte utbyggt i området. upp-
värmning ska i möjligaste mån ske med förnyel-
sebara energikällor.

El och tele
för elförsörjningen ansvarar fortum ab. för 
telenätet ansvarar teliasonera.

Avfall
rambo ab ansvarar för sophämtning. för att 
sopbilen ska kunna komma fram och vända 
finns en vändplats på gårviksvägen. 

rambo föreslår att det inom bostadsområdet 
anordnas 3 gemensamma uppställningsplatser 
med sophus/skåp och gemensamma uppsam-
lingskärl med plats för insamling av matavfall 
och restavfall. 

Räddningstjänst
brandvattenförsörjning sker genom konventio-
nellt system.

planens genOMFörande
Planens genomförande beskrivs i en särskild, till 
detaljplanen hörande, genomförandebeskriv-
ning.

om de boende i området vill ha belysning 
längs vägarna och möjlighet till ett framtida 
bredband så måste samfällighetsföreningen ta 
ställning till detta, så att förberedande arbeten 
för detta kan göras samtidig som va-utbygg-
naden.

OrganisatOriska FrågOr

Tidplan
•	 samråd  november 2013

•	 granskning april/maj 2014

•	 ny granskning feb/mars 2015

•	 antagande  maj/juni 2015

adMinistrativa FrågOr
Planens genomförandetid är 10 år från det da-
tum planen vinner laga kraft.

under genomförandetiden har fastighetsägaren 
garanterad rätt att efter bygglovsansökan få 
bygga i enlighet med planen. kommunen kan 
efter genomförandetidens utgång ändra el-
ler upphäva planen utan att fastighetsägaren 
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har rätt till ersättning (för till exempel förlorad 
byggrätt). efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen dock att gälla tills den ändras 
eller upphävs av kommunen.

tekniska FrågOr

Tekniska utredningar
•	 berginventering

•	 berginventering med kompletterande studier

•	 va-utredning, inkl dagvattenhantering

•	 geotekniska utredningar

•	 Markteknisk undersökningsrapport

•	 slutbesiktning efter utförd bergsförstärkning

•	 trafikutredning

kOnsekvenser
detaljplanen förändrar inte påverkan på natur 
och kulturmiljön i och i närheten av området. 

enskilda avlopp kan orsaka miljö- och hälso-
problem. Platsens geologiska och hydrologiska 
förutsättningar, att området är tätt bebyggt 
och ligger nära havet har betydelse för eventu-
ell miljöpåverkan och smittspridning. utsläpp av 
ett otillräckligt renat avloppsvatten i ett tätbe-
byggt skärgårdsområde innebär en stor risk ur 
miljö- och hälsosynpunkt. utbyggt kommunalt 
va-nät kommer att leda till förbättrade vatten-
miljöer och att risk för smittspridning minskar. 

ny avloppsstation planeras inom området. 

tillgängligheten ökar både för de som färdas 
med bil som kommer få fler möjligheter till par-

kering och för de gående då bilburna, genom 
skyltning, styrs att parkera på den allmänna 
parkeringen varpå trafiken ned till badplatsen 
minskar.

trafiken inom området kommer succesivt att 
öka när sommarstugorna byggs om till perma-
nentbostäder.

Nollalternativet
en del av syftet med detaljplanen är att i sam-
band med utbyggnad av kommunalt va-nät 
säkerställa åtkomst för de allmänna underjor-
diska ledningarna samt ändra tillåten byggrätt. 
om detaljplanen eller utbyggnad av kommunalt 
va-nät inte kommer till stånd kommer området 
fortsatt ha problem med enskila avloppslös-
ningar och begränsad möjlighet att bygga om 
bostäder från fritidshus till åretruntbostäder.

Miljökvalitetsnormer
ett genomförande av planförslaget bedöms 
inte leda till att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids.

Medverkande
detaljplanen har utarbetats av ramböll i sam-
verkan med

ronny larsson     
fysisk planerare, samhällsbyggnadssektorn

Munkedals kommun

hillevi kittel 
Planarkitekt 
ramböll sverige ab
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.

GRÄNSER
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

LokaltrafikLOKALGATA

MarkparkeringP

NaturområdeNATUR

Kvartersmark

BostäderB

Bostäder och kioskB1

Tekniska anläggningarE

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Tillfart får anläggas över naturmark till angränsande fastigheter.y1

Beslutsdatum Instans

Planbestämmelser

Förslag till detaljplan för Blad 3  (6)

Ödsbyfastigheterna

Östra Gårvik
Tungenäset, Munkedals kommun
Upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft
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UTNYTTJANDEGRAD

Största tillåtna byggnadsarea i kvadratmeter.e1 0,0

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 m 2.
Endast en huvudbyggnad och fyra komplementbyggnader.

e2

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 125 m 2.
Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är
40 m2.

e3

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 125 m 2.
Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är
50 m2.

e4

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras.

Marken får endast bebyggas med uthus och garage.

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar.

u

Endast en huvudbyggnad och en komplementbyggnad per
fastighet om inget annat anges.

Minsta tomtstorlek är 1000 m² om inte annat anges.

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 125 m 2.
Komplementbyggnad får ej uppföras.

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 125 m 2.
Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är
40 m2.
Fastigheten får delas i två tomter med gemensam utfart i
befintligt läge. Minsta tomtstorlek får understiga 1000 m².
Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad får överstiga 4
meter.

Beslutsdatum Instans

Planbestämmelser

Förslag till detaljplan för Blad 4  (6)

Ödsbyfastigheterna

Östra Gårvik
Tungenäset, Munkedals kommun
Upprättad 2014-04-03 och reviderad 2015-01-13

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft
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Fornlämning och tillhörande fornlämningsområde.forn

MARKENS ANORDNANDE

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.g

STÖRNINGSKYDD
Vägen får ej belastas genom uppfyllnad.m1

Körbar förbindelse får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns.
Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från tomtgräns.
Mot lokalgata ska byggnad placeras minst 6 meter från vägkant.

Endast friliggande hus. Suterrängvåning får byggas där terrängen så
medger.

Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4 meter, undantaget
suterränghus. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3
meter.

Största takvinkel för huvudbyggnad är 34 grader. Största takvinkel för
komplementbyggnad är 27 grader.

För byggnader där människor vistas stadigvarande ska grundläggning
utföras radonskyddat.

Beslutsdatum Instans

Planbestämmelser
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen vunnit laga
kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

a1 All förändring av marken är tillståndspliktig med hänsyn till
fornlämningar och måste föregås av en särskild
arkeologisk utredning som underlag för beslut. Följande
fastigheter är berörda: Ödsby 3:2 och 3.29

Tillståndspliktig zon
Vid allmänna vägar finns en tillståndspliktig zon om minst 12 meter från
vägområdet som ska hållas fri från bebyggelse och anläggningar för
trafiksäkerhetens skull. Tillstånd söks hos väghållaren, Trafikverket.

Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas på den enskilda fastigheten före avledning till öppna
diken och dräneringsdiken. Vid bygglov ska dagvattenhantering för hus och
tomt redovisas.

Gullmarns naturreservat
För de fastigheter som ligger inom gräns för  naturreservat krävs dispens vid
uppförande av ny byggnad på tomtmark. Dispens söks hos Länsstyrelsen i
bygglovskedet. Följande fastigheter är berörda: Ödsby  3:54, 3:57 samt 3:61.

Bygglovsbefriade åtgärder
Utöver angiven byggnadsarea får komplementbyggnad på 25kvm i omedelbar

närhet till ett befintligt en- och tvåbostadshus uppföras, de så kallade

Attefallshusen. Upp till två takkupor får uppföras utan bygglov. Se mer om

bygglovsbefriade åtgärder i Plan och bygglagen (2010:900)

UPPLYSNING

Ändrad lovplikt

Beslutsdatum Instans

Planbestämmelser
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Detaljredovisningen gällande 2013-05-28

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Koordinatsystem:

I höjd: RH 2000
I plan: Sweref 99 12 00

Fastighetsredovisningen gällande 2013-05-27

Mätklass: III

Patrik Lindkvist, mätningsingenjör

Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas
och kompletterad primärkartebas över Gårvik

Munkedals kommun, Västra Götalands län
Upprättad av Metria NUU 2013 av
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Detaljredovisningen gällande 2013-05-28

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Koordinatsystem:

I höjd: RH 2000
I plan: Sweref 99 12 00

Fastighetsredovisningen gällande 2013-05-27

Mätklass: III

Patrik Lindkvist, mätningsingenjör

Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas
och kompletterad primärkartebas över Gårvik

Munkedals kommun, Västra Götalands län
Upprättad av Metria NUU 2013 av
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genoMförandebeskrivning

Detaljredovisningen gällande 2013-05-28

Beteckningsstandard: motsv. TFA 4.6 B:5

Koordinatsystem:

I höjd: RH 2000
I plan: Sweref 99 12 00

Fastighetsredovisningen gällande 2013-05-27

Mätklass: III

Patrik Lindkvist, mätningsingenjör

Framställd genom utdrag ur digital registerkartebas
och kompletterad primärkartebas över Gårvik

Munkedals kommun, Västra Götalands län
Upprättad av Metria NUU 2013 av

GRUNDKARTA över
Del av Gårvik

7 6 5

3:6  S:1

Nivåkurvor

Mark- resp. sockelhöjd

Dike (kantlinje)

Ägoslagsgräns

Staket

Stenmur

Fastighetsbeteckning

Luftledning, el

Fornlämning

ÖDSBY

Punkt i rutnät

Traktnamn

Skärmtak

Strandskyddslinje

Vägkanter

Byggnader (fasadlinje karterad)

Byggnader (takkontur karterad)

Fastighetsgräns

Gräns för rättighet

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Traktgräns

Fastighetsgränser som ej går via gränspunkt är osäkra!

Naturreservatsgräns

2,8

Gränspunkt

Beteckning GA-anläggningga:6

Häck

Vägräcke

0 10 20 100 200m

Kartskala 1:3000 i A3

0 10 20 100 200m

3:52

3:6

3:58

3:57

3:56
3:54

3:55

3:29

3:61

3:63

3:41

3:38

3:28

3:33

3:37

3:60

3:45

3:59

3:44

3:43

3:42

S:1

1:78
3:25

3:34

3:32

3:24

3:39

3:50

1:59

1:35

1:74
1:106

1:75
79

1:981:77

1:47 1:211:56

1:62

3:18
3:19

3:161:26

3:17
1:18

1:30

1:71

1:14

1:27

1:25

07

1:32

36

1:31

3:8

3:10

3:11

3:26

3:21

3:51

s

3:3

3:5 3:13
3:14

3:49
3:6

3:2

3:62
3:4

3:31

3:35
3:48

3:30
3:23

1:101

1:80

1:24

1:46

1:23

1:97

1:96

3:36

3:22

s

3:47

3:27

3:46

ÖDSBY

Serv1

Serv2, 3

Serv4

S
er

v5
Serv

6

Serv6

Serv
6 Serv

7

Serv8

serv10

serv10

ga:1ga:2

ga:2

ga:2

ga:6

Serv6

ga:8
Serv6

serv11, 12, 13

se
rv

12
, 1

3

BERG

Serv 15

S
erv 15

Naturreservat

36,0

34,9

30,8

28,7

28,9

27,7

27,2

26,7

28,1
29,030,2

31,5

42,1

25,4

25,4

25,7

25,4

25,7

25,7

25,5

25,1

22,0

18,7

16,4

13,2

10,6

7,9

6,9

4,9

2,7

2,6

2,6

2,8

13,2

13,9

9,2

6,3

5,0

4,5

5,6

27,7

25,6

25,7

26,2

27,0

28,2

29,8
31,1

29,5

28,7

27,7

28,9

31,0
31,4

32,6

33,8

34,9

36,7

39,3

43,6

49,0

52,1

53,3

54,6

49,3

30,5

29,7

28,9

28,2

29,9

30,9

33,0

35,3

38,7
43,7

28,2

28,0

27,9

29,4

31,4

31,6

31,6

31,9

33,6

37,3

40,7

44,0

46,0

48,3

49,4

50,4

51,3
50,7

51,5

53,2

54,2

56,2

52,2

54,4

55,8

25,3

25,1

25,1

25,1

25,2

25,3

25,4

25,5

25,8

26,2

25,4

25,5

25,7

25,8

25,8

26,5

25,4

25,9

27,9

29,832,8

34,8

35,8

25,8

26,1

Lökeberg ga:1

Bhl

X=6476600

X=6476800

X=6477000

X=6477200

X=6477400

Y
=127600

Y
=127800

3:52

3:6

3:58

3:57

3:56
3:54

3:55

3:29

3:61

3:63

3:41

3:38

3:28

3:33

3:37

3:60

3:45

3:59

3:44

3:43

3:42

S:1

1:78
3:25

3:34

3:32

3:24

3:39

3:50

1:59

1:35

1:74
1:106

1:75
79

1:981:77

1:47 1:211:56

1:62

3:18
3:19

3:161:26

3:17
1:18

1:30

1:71

1:14

1:27

1:25

07

1:32

36

1:31

3:8

3:10

3:11

3:26

3:21

3:51

s

3:3

3:5 3:13
3:14

3:49
3:6

3:2

3:62
3:4

3:31

3:35
3:48

3:30
3:23

1:101

1:80

1:24

1:46

1:23

1:97

1:96

3:36

3:22

s

3:47

3:27

3:46

ÖDSBY

Serv1

Serv2, 3

Serv4

S
er

v5
Serv

6

Serv6

Serv
6 Serv

7

Serv8

serv10

serv10

ga:1ga:2

ga:2

ga:2

ga:6

Serv6

ga:8
Serv6

serv11, 12, 13

se
rv

12
, 1

3

BERG

Serv 15

S
erv 15

Naturreservat

36,0

34,9

30,8

28,7

28,9

27,7

27,2

26,7

28,1
29,030,2

31,5

42,1

25,4

25,4

25,7

25,4

25,7

25,7

25,5

25,1

22,0

18,7

16,4

13,2

10,6

7,9

6,9

4,9

2,7

2,6

2,6

2,8

13,2

13,9

9,2

6,3

5,0

4,5

5,6

27,7

25,6

25,7

26,2

27,0

28,2

29,8
31,1

29,5

28,7

27,7

28,9

31,0
31,4

32,6

33,8

34,9

36,7

39,3

43,6

49,0

52,1

53,3

54,6

49,3

30,5

29,7

28,9

28,2

29,9

30,9

33,0

35,3

38,7
43,7

28,2

28,0

27,9

29,4

31,4

31,6

31,6

31,9

33,6

37,3

40,7

44,0

46,0

48,3

49,4

50,4

51,3
50,7

51,5

53,2

54,2

56,2

52,2

54,4

55,8

25,3

25,1

25,1

25,1

25,2

25,3

25,4

25,5

25,8

26,2

25,4

25,5

25,7

25,8

25,8

26,5

25,4

25,9

27,9

29,832,8

34,8

35,8

25,8

26,1

Lökeberg ga:1

TECKENFÖRKLARING
Detaljplanegräns

Parkeringsplats

Naturområde

Befintlig bebyggelse

Tomtmark

Gullmarn

Möjliga byggnader

Promenadstråk till Tungenäs Näbba

Beslutsdatum Instans

Utställningshandling Illustrationskarta
Förslag till detaljplan för Blad 2  (6)

Ödsbyfastigheterna

Östra Gårvik
Tungenäset, Munkedals kommun
Upprättad 2014-04-03

Ronny Larsson
Fysisk planerare
Munkedals kommun

Hillevi Skoog
Planarkitekt
Ramböll Sverige AB

P xx\xxx

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Utdrag ur till detaljplanen hörande illustration

upprättad 2014-04-03 och reviderad 
2015-01-13

144



Ramböll Sverige AB
Adress
Vädursgatan 6
Box 5343
402 27 Göteborg
T 010-615 60 00

www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506

beställare:  Munkedals kommun
beställarens projektledare: Ronny Larsson

konsult: Ramböll Sverige AB
Uppdragsledare:  Hillevi Kittel
Handläggare: Åsa Åkesson och Hillevi Kittel
Granskad av: Tea Cole, Eva Engman (Explo AB ang genomförandefrågor) 
Uppdragsnummer: 1320000761

145
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inledning
en genomförandebeskrivning har till uppgift 
att redovisa de organisatoriska, fastighetsrätts-
liga, ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
genomförandebeskrivningen har ingen rätts-
verkan. avsikten med beskrivningen är att den 
skall vara vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen.

OrganisatOriska FrågOr

Tidplan för detaljplanen
•	 samråd  november 2013

•	 granskning april/maj 2014

•	 ny granskning feb/mars 2015

•	 antagande  maj/juni 2015

Genomförandetid
planens genomförandetid är 10 år från det da-
tum planen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
kommunen är inte huvudman för allmän plats. 
gårviksvägen är trafikverkets väg och övriga 
körbara vägar ägs och driftas av samfällighets-
föreningar. 

inom planområdet finns följande allmänna 
platser benämnda natur, huvudgata och 
lokalgata. 

detaljplanen har enskilt huvumannskap vilket 
innebär att detaljplanens allmänna platser inte 
förvaltas av kommunen. trafikverket ansvarar 
för huvudgatan i övrigt sker förvaltningen 
gemensamt av fastighetsägarna i området. 

idag finns gemensamhetsanläggning och 
marksamfälligheter för vägar (lokalgata) i 
området. inga nya vägar tillkommer i och med 
planförslaget. en samfällighetsförening bör 
bildas för samtliga lokalgator inom detalj-
planeområdet.

vid eventuellt behov av komplettering av tra-
fiksäkerhetshöjande skyltning utmed gårviksvä-
gen ansvarar kommunen/samfällighetsförening 
för genomförande, drift och underhåll.

ny allmän parkering ska anläggas inom kom-
munägd kvartersmark för parkering (p). parke-
ringsplatsen anläggs och driftas av kommunen.

fastighetsreglering sker för att anpassa till be-
fintlig väg (gårviksvägen). fastigheterna 3:52, 
3.13 och 3:3 berörs. se kartbilder nedan.

146



4

all kvartermark för bostadsändamål (b), är i 
privat ägo. 

ett kommunalt verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten kommer skapas. Munkedal vat-
ten ab äger och förvaltar va-anläggningarna 
fram till anslutningspunkt. beslut om kommu-
nalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
fattas i samband med att detaljplanen vinner 
laga kraft. va-taxa för området ska ses över. 
utbyggnaden av va till detaljplanens område 
kommer att ske när detaljplanen vunnit laga 
kraft.

i dagläget finns en gemensamhetsanläggning, 
ödsby ga:1 (utfartsväg), som är delägareförval-
tad. vid genomförandet av planen kan ödsby 
ga:1 behållas oförändrad alternativt upphävas 
och ersättas med en ny gemensamhetsanlägg-
ning som omfattar hela planområdet. 

Avtal
avtal ska tecknas mellan Munkedals kommun 
och trafikverket för att säkerställa anläggandet 
av ledningar längs gårviksvägen. ledningsrätt 
krävs både på trafikverkets område och på na-
turmark även utanför detaljplanens gränser. 

Naturreservat och riksintresse
gränserna för riksintressen och naturreservatet 
går över vissa befintliga byggrätter. dispens 
söks hos länsstyrelsen i bygglovskedet av varje 
enskild fastighetsägare. 

Fastighetsrättsliga FrågOr
samtliga bostadsfastigheter inom planområdet 
är i privat ägo. Munkedals kommun äger fastig-
heten öd sby 3:52 där parkering föreslås.

inga nya byggrätter blir möjliga genom plan-
läggningen. från tomter som är större än 2000 
m2 kan avstyckning ske så länge en ny tomt blir 
minst 1000 m2 och såväl ny som kvarvarande 
fastighet kan bebyggas i enlighet med detalj-
planens bestämmelser i övrigt. Möjligheten till 
avstyckning finns redan i gällande detaljplan.

åtkomst till underjordiska ledningar säkerställs 
genom u-område på plankartan. ledningsrätt 
för ledningar i mark tillskapas genom respektive 
ledningsägares försorg.

Förordnande enligt §113 byggnadslagen
enligt byggnadsplan för gårvik från 1966 om-

rättigheter händelse initiativtagare
(står även för kostnader)

ödsby ga:2, ödsby ga:6 upphör genom anläggningsförätt-
ning

delägare

gemensamhetsanläggning bildas med hjälp av lantmäteriet förvaltas av delägare i samfäl-
lighetsförening

u-område

fastigheter berörda av u-områ-
de är följande:

ödsby 3:2, 3:3, 3:4, 3:8, 3:10, 
3:11, 3:13, 3:16, 3:17, 3:23, 3:25, 
3:28, 3:30, 3:33, 3:35, 3:43, 3:44, 
3:45, 3:48, 3:50, 3:52 och 3:57

ledningsrätt eller servitut Munkedal vatten ab och andra 
ledningsägare

ansvarfördelning av de fastighetsrättsliga frågorna redovisas nedan:
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fattas, genom beslut av länsstyrelsen, allmän 
platsmark av förordnande enligt § 113 bl, nu-
mera upptaget i 6 kap § 19 pbl, där syftet är 
att skydda allmänplatsmark från exploatering. 
byggnadsplanen anger viss allmän plats som 
väg och park vilket motsvarar dagens benäm-
ningar lokalgata respektive park eller natur. 
förordnandet innebär att ägarna till exploate-
ringsfastigheter ska upplåta till allmänna ända-
mål all mark som inte markerat som tomtmark 
enligt karta. för att mark där förordnandet gäl-
ler ska kunna tas i anspråk för annat ändamål 
än allmän plats måste förordnandet upphävas 
för berörd del. aktuellt detaljplan innebär inte 
att förordnandet måste upphävas i någon del.

ekOnOmiska FrågOr
utbyggnad av vatten och avlopp inom befint-
liga bostadsområden bekostas av det kom-
munala bolaget Munkedals vatten ab. för 
anslutning till det kommunala va-nätet kommer 
Munkedals vatten ab att ta ut anslutningsavgift 
enligt taxa. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
•	 plankostnader

•	 va-utredning och utbyggnad

•	 anläggande av parkeringsplats och gångväg.

•	 intäkter i form av anläggningsavgifter och 
planavgift i samband med bygglovgivning. 
(planavgift för utökad byggrätt i förhål-
lande till tidigare gällande detaljplan) 

Ekonomiska konsekvenser för enskila fastig-
hetsägare
•	 anslutningsavgift för vatten och avlopp.

•	 kostnader för inkoppling av allmänt va inne 
på egen tomt 

•	 planavgift i samband med bygglov. 

•	 kostnaderna för lantmäteriförrättning vid 
bildande av gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening.

tekniska FrågOr

Vatten, avlopp och dagvatten
va - utredning som tagits fram för saltkällan/
bergsvik har visat att grundvattentillgången 
inte är tillräcklig om åretruntbebyggelse tillåts, 
avser även befintlig bebyggelse. bedömningen 
är att deta även gäller i gårvik. befintliga av-
loppslösningar har en dålig standard på många 
ställen inom området.

anslutning till kommunalt ledningsnät för vat-
ten och spillvatten krävs därför och ska ske mot 
gårviksvägen i anvisad förbindelsepunkt. 

dagvatten inom planområdet omhändertas lo-
kalt och omfattas inte av verksamhetsområdet 
för allmän va-anläggning.

befintliga avloppsanläggningar ska tas bort 
i samband med nytt va. alternativt kan rör 
"pluggas" och ligga kvar i marken. 

kommunen beslutar om verksamhetsområde 
för vatten- och avlopp när planen vunnit laga 
kraft.

Diken och ledningar för dagvatten
område med diken och ledningar finns för 
dagvatten utmed gårviksvägen på privata fast-
igheter. bestämmelsen g på plankartan anger 
att marken ska vara tillgänglig för gemensam-
hetsanläggning.

Lokalgator
lokalgatorna har fullgod kapacitet och kommer 
inte att påverkas av detaljplaneförslaget. 

Parkeringsplats
anläggs som grusade ytor och skyltas för be-
sökande.

Belysning
vid anläggandet av parkeringsplatsen bör det 
förberedas för eventuell belysning. i samband 
med övrig ledningsdragning ut med gator bör 
det förberedas för gatubelysning. utbyggnad 
av belysning får ske på initiativ av samfälighets-
föreningen.  

El och tele
för el-försörjning ansvarar fortum ab. för tele-
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anläggning genOmFörandeansvar driFtansvar

va-ledningar Munkedal vatten ab västvatten ab

pumpstation (e) Munkedal vatten ab västvatten ab

dagvatten fastighetsägare fastighetsägare

avveckling av befintliga pump-
stationer och va-ledningar

gemensamhetsanläggningar/fastig-
hetsägare

-

tomrör för bredband/fiber samfällighetsförening samfällighetsförening

ev. utbyggnad av bredband samfällighetsförening samfällighetsförening

parkeringsgsplats Munkedals kommun Munkedals kommun

förberedelse för belysning vid 
parkeringsplats

Munkedals kommun Munkedals kommun

ev belysning längs gator samfällighetsförening samfällighetsförening

övriga ledningar ledningsägarna ledningsägarna

lokalgator - samfällighetsförening

skyddsåtgärder enl berginven-
tering

fastighetsägare fastighetsägare

nätet ansvarar teliasonera. 

Bredband
tomrör för fiber bör läggas ner i samband med 
att övriga ledningar anläggs för att förbereda 
eventuell bredbandsutbyggnad i området. om 
bredband ska byggas ut så får det ske på initia-
tiv av samfällighetsföreningen.

Uppvärmning
fjärrvärme finns inte framdraget. direktver-
kande el tillåts inte för nybyggnation.

Avfall
rambo ab ansvarar för sophämtning. för att 
sopbilen ska kunna komma fram och vända 

genomförande- och driftansvar för planområdets anläggningar redovisas nedan:

finns en vändplats på gårviksvägen. 

Skyddsåtgärder
fastigheterna ödsby  3:16, 3:17, 3:18, 3:2, 3:3, 3:4 
och 3:14 berörs av fortsatt kartering av stam-
fastigheten ödsby 3:6 och åtgärder i enlighet 
med rapport "berginventering kompletterande 
studie" (ramböll 2013-10-15).

rasrisken ska vara avhjälpt och godkänd av 
sakkunnig före planens antagande. för att fast-
igheterna ska kunna vara med när detaljplanen 
antas.
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på tre av de fyra fastigheterna inom kategori 
3 är rasrisken avhjälpt. den fjärde fastigheten, 
ödsby 3:14, utgår ur detaljplanen. 

slutbebesiktning är utförd för följande fastig-
heter: ödsby 3:2, 3:4 och 3:17. (bergab 2014-
09-04). 

ronny larsson     
fysisk planerare, samhällsbyggnadssektorn

Munkedals kommun

hillevi kittel

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

 

  
  2016-05-17 Dnr: 2015-290 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
 
 
Handläggare: 
Liselott Sörensen Ringi 
Sektorchef 
Barn och utbildning

Ansökan om godkännande att bedriva enskild 
verksamhet enl. 2 kap 5 § skollagen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om att bedriva enskild verksamhet 
enl. 2 kap 5 § skollagen genom att Skorpans djur-och naturförskola startar upp 
fr.o.m. augusti 2016. 

Sammanfattning 
Ansökan om att starta Skorpans djur- och naturförskola inkom till barn och 
utbildning 2015-08-25. Den har under hand kompletterats för att möta de krav 
kommunen måste ställa på verksamheten utifrån skollagen, styrdokument och 
kvalitetskrav. Ansökan kan nu bedömas som komplett. Verksamheten planeras att 
verkställas i Solbackens lokaler där kommunen bedriver förskola idag. Verksamheten 
har förfrågningar från föräldrar i centrala Munkedal. Munkedal har i nuläget inte 
något privat alternativ för kommuninvånarna gällande förskola. Pedagogiken sker 
med utgångspunkt från naturens miljöer med hållbar utveckling. Verksamheten 
beskriver också hur man ska arbeta med de mål och riktlinjer som står i förskolans 
läroplan. I centrala Munkedal finns det behov av fler avdelningar inom förskolan. Det 
står i dagsläget 50 barn i kö varav 26 saknas det platser för. Kommunen behöver 
tillhandahålla ytterligare två avdelningar. I ett för kommunen ansträngt ekonomiskt 
läge kan fri-förskolan vara ett komplement för att lösa ut kön utan att behöva 
tillskapa dyrbara lösningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi  
Utökad ram 2016 - 860 000 kr om ytterligare avdelning tillskapas i kommunens regi. 
Om kommunen inte öppnar en avdelning till kan Skorpans förskola finansieras inom 
befintlig ram då en avdelning i Hedekas ej kommer att bemannas i höst. 
Utökad ram 2017 – 667 452 kr förutsatt att kommunen bibehåller antal avdelningar. 
Budget för Skorpans förskola enl. bif. bilagor  
Folkhälsa 
Förskolans pedagogik genomsyras av att stimulera barn till rörelse, vistelse 
utomhus, vikten av hälsosam kost samt daglig kontakt med naturen. 
Barnkonventionen 
Rätten som samhällsmedborgare att kunna välja ett alternativ till kommunal 
verksamhet. 

Inga ytterligare konsekvenser 
        

 
Beslutet expedieras till: 
Kristel Detlesen, Ekonomienheten, Sektorchef  

Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn och utbildning  
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Likviditet 20 barn aug‐16 September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
Inbetalningar 20 barn 25 barn
Barnpeng 171141 171141 171141 171141 171141 213927 213927 213927 213927 213927 213927 213927 213927 213927 213927 213927 213927
Föräldravagift 15000 15000 15000 15000 15000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Totalt 186141 186141 186141 186141 186141 233927 233927 233927 233927 233927 233927 233927 233927 233927 233927 233927 233927
Utbetalningar
Hyra 7000 14000 21300 20000 21300 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 25200 20000
Personal 139279 139279 139279 139279 139279 173600 173600 173600 173600 173600 173600 173600 173600 173600 173600 173600 173600
Måltider,livsmedel,städmtrl,förbr 11666 11666 11666 11666 11666 14582 14582 14582 14582 14582 14582 14582 14582 14582 14582 14582 14582
Fortbildning 1321 1321 1321 1321 1321 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652 1652
Pedagogiskt material 1950 1950 1950 1950 1950 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381 2381
Reinvest 1040 1040 1040 1040 1040 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Administration 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
El 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380 2380
Lån 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Total utgift månad 170636 177636 185936 184636 185936 221895 221895 221895 221895 221895 221895 221895 221895 221895 221895 227095 221895
Månadens Underskott/överskott 15505 8505 205 1505 205 12032 12032 12032 12032 12032 12032 12032 12032 12032 12032 6832 12032
Balans 2016 25925
Balans 2017 139184
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personal 20 barn 
lön månadsk

1 barnskötare 75% 14250 19985
1barnskötare 75% 14250 19985
1 barnskötare 50% 9200 12903
1 förskolelärare 100% 25000 35062
1 kock+städ 75% 19500 27348
Ledning 20% +barngrupp 20% 10000 14025
Extra timmar ‐ sjukdom mm 9971
Total inkl. Soc avg mm enl ALMIS rek. 1,4025
Personalkostnad inkl städ/kock/vaktmästare/ledning 139279

Personal 25 barn
lön Månadsk

1 barnskötare 75% 14250 19985
1barnskötare 75% 14250 19985
1 barnskötare 50% 9200 12903
1 förskolelärare 100% 25000 35062
1 förskolelärare 100% 24000 33660
1 kock+städ 75 19500 27348
Ledning 20% +20% barngrupp 10000 14025
Extra timmar ‐ sjukdom mm 702
Total inkl. Soc avg mm enl ALMIS rek.
Personalkostnad inkl städ/kock/vaktmästare/ledning 163670
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 

  
  2016-05-16 Dnr: KS 2016-56 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 

Ändringsbeslut Tilläggsanslag för ej genomförd 
ramminskning 2015 

Förslag till ändringsbeslut 
Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut 2016-03-09 §23 Dnr KS 2016-56 
angående bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 Mkr. Finansieringen sker 
ur anslaget kommunstyrelsens förfogande.  

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag med 1,95 mnkr/helår vilket 
innebär att ramtillskottet blir nivåhöjande. Finansieringen sker ur anslaget 
kommunstyrelsens förfogande. 

 

Sammanfattning 
Anpassningskrav på sektor Barn och utbildning år 2015 krävde 
ramneddragning med 1,95 mkr och beskrevs i form av 
personalneddragningar motsvarande 4,5 tjänster. Staten aviserade 
möjligheter för huvudmän att 2015 ansöka om riktat statsbidrag, med 
personalförstärkningar till de lägre åldrarna. Sektorn sökte och beviljades 
statlig satsning; lågstadielöftet med 2,3mkr. Staten kommer att följa upp 
beviljade kommuners personalförstärkningar och neddragningar innebär 
återbetalningsskyldighet enligt riktlinjer. Anpassningsbehov av ram kvarstod 
inför budget 2016 men även fortsättningsvis. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Oförändrat 

 Miljö  
oförändrat 

Folkhälsa  
Oförändrat  

4. Facklig samverkan enligt FAS  
Har skett 2015.  
 
    
     

 

Liselott Sörensen-Ringii Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning Kommunchef 
Sektor Barn och Utbildning  
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Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchef Barn och utbildning 
Ekonomienheten 
Akten 
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 2016-01-25 Dnr: KS 2016-56
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Tilläggsanslag för ej genomförd ramminskning 2015  
Anpassningskrav på sektor Barn och utbildning krävde ramneddragning med 1,95 
mkr och beskrevs i form av personalneddragningar motsvarande 4,5 tjänster. Då 
lärartätheten redan är låg i Munkedals kommun beskrevs besparingen att gälla 
elevassistenter. Staten aviserade möjligheter för huvudmän att 2015 ansöka om 
riktat statsbidrag, med personalförstärkningar till de lägre åldrarna och en 
osäkerhet förelåg huruvida det gick att göra personalneddragningar och samtidigt 
söka detta statsbidrag; det sk lågstadielyftet. Sektorn valde att inte avisera 
neddragningar och riskera de statliga pengarna men hanterade krav på 
budgetanpassningen genom ej fullt ut tillsatta behöriga lärare. Dessa tjänster 
besattes istället med obehöriga lärare till lägre kostnad. Anpassningsbehov av ram 
kvarstår dock inför budget 2016. Sektorn sökte och beviljades statlig satsning; 
lågstadielöftet med 2,3mkr. Staten kommer att följa upp beviljade kommuners 
personalförstärkningar och neddragningar innebär återbetalningsskyldighet enligt 
riktlinjer. Konsekvenser av ej beviljat tilläggsanslag:  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Återbetalningskrav om beviljat statsbidrag för personalförstärkningar 2,3mkr. 
Strukturkostnadsindex kommer att påverkas ytterligare negativt för sektorn, vid 
anpassning av ram till barn och utbildning, idag -9,4 %. 

2. Miljö 
Försämringar i arbetsmiljö för kvarvarande personal och för elever i behov av 
särskilt stöd. 

3. Folkhälsa 
För vissa barn med olika typer av funktionshinder (rörelsehinder, nedsatt syn eller 
hörsel, stora koncentrationssvårigheter, brister i impulskontroll, medicinska 
diagnoser etc) innebär uteblivet stöd av resursperson/ elevassistent en risk för 
barnet själv och dess utveckling och ibland för andra barn. 
Vid varsel och uppsägningar uppstår oro och stor otrygghet hos berörd personal. 
För kvarvarande personal, som pedagoger, betyder uteblivet stöd till vissa barn 
enligt ovan att de själva får stå för stödet till dessa barn. Konsekvens; ökad 
arbetsbelastning och känslor av otillräcklighet. 
Hänsyn har ej tagits till barnperspektivet. 

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Har skett 2015. 
 
 

 
 

191



sida 2 

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

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag för 2016 med 1,95 Mkr. 
Finansieringen sker ur anslaget kommunstyrelsens förfogande. 
       
     

 

Beslutet expedieras till: 
Sektorchef 
Kommunchef 

Ann-Catrin Göthlin Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn och utbildning Kommunförvaltningen 
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  2016-05-16 Dnr: KS 2016-60 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 

Ändringsbeslut Tilläggsanslag för satsning på 
elevdatorer för lärande 

Förslag till ändringsbeslut 
Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslut 2016-03-09 § 25 Dnr KS 2016-60 
angående beviljat tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 avseende 
kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering äskas ur 
anslaget kommunstyrelsens till förfogande. 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr/helår vilket 
innebär att ramtillskottet blir nivåhöjande avseende kostnader för support, nät och 
licenser. Finansiering äskas ur anslaget kommunstyrelsens till förfogande 

Sammanfattning 
Mål att öka andelen datorer:  

 En dator för lärande/två elever på högstadiet  
 En dator för lärande/fyra elever på låg- och mellanstadiet  

Satsningen behöver kvarstå över tid med utökad ram.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Oförändrat 

 Miljö  
oförändrat 

Folkhälsa  
Oförändrat  

4. Facklig samverkan enligt FAS  
Oförändrat.  
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunchef 
Sektorchef barn och utbildning 
Ekonomienheten 
Akten 

Liselott Sörensen-Ringii Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning Kommunchef 
Sektor Barn och Utbildning  
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 2016-02-03 Dnr: KS 2016-60
    

 
 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Tilläggsanslag för satsning på elevdatorer för lärande 
Mål att öka andelen datorer: 

 En dator för lärande/två elever på högstadiet 
 En dator för lärande/fyra elever på låg- och mellanstadiet 

 
 
Läromedel Antal 

elever 
Elev/Dator Behov för  

måluppfyllelse 
Kungsmarksskolan 344 3,17 66 datorer 
Munkedalsskolan 281 4,96 17 datorer 
Bruksskolan 189 5,26 13 datorer 
Centrumskolan 147 4,41 10 datorer 
Hällevadsholms skola 87 3,41 4 datorer 
Hedekas skola 111 3,82 0 
Varav barn med behov 
av särskilt stöd och 
egen dator 

20 20 datorer 

Summa  1 159 130 datorer 
Antal elever per enhet sökdatum 160212- Procapita 
 
Elevantalet i januari 2016 uppgår till totalt 1 159 stycken, vilket innebär ett behov 
av att utöka antalet datorer med 130 stycken á 4000 kr/år att fördela till en total 
kostnad av 0,520 mnkr/år. 
 
Beståndet av elevdatorer för lärande hanteras idag till stor del inom 
läromedelsanslaget som varit oförändrat under mer än tio år. En politisk satsning 
på 90 elevdatorer gjordes med 0,3 mnkr år 2014. Satsningen på dessa finansieras 
alltså utanför läromedelsanslaget.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 
Begärt tilläggsanslag för 130 datorer för lärande med 0,520 mnkr. 

2. Miljö 
Ingen miljöpåverkan. 

3. Folkhälsa 
Eleverna får i högre grad än idag tillgång till moderna lärverktyg och kan i högre 
grad tillägna sig modern pedagogik med sökmotorers tillgång till fakta och kunskap.  
 
Vidare kan eleverna få ta del av det digitala verktygets möjligheter med word, 
excel, power-point etc för kunskapsutveckling och modern redovisning. 
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Munkedals elever blir med en sådan satsning i högre grad jämställda med elever 
från andra kommuner (som i hög grad satsat på digitala verktyg för 
kunskapsutveckling, flera med en-till-en-satsning) vid gymnasiestudier. Hänsyn har 
i hög grad tagits till barnperspektivet. 
  

4. Facklig samverkan enligt FAS 
Ärendet berör inte förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag om 0,520 mnkr för 2016 
avseende kostnader för datorinköp, support, nät och licenser. Finansiering äskas ur 
anslaget kommunstyrelsens till förfogande. 
       
 
 
 
 
 
     

 

Beslutet expedieras till: 
Sektorchef 

Ann-Catrin Göthlin Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommunchef 
Barn och Utbildning Munkedals Kommun 
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  2016-05-19 Dnr: KS 2016-204
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Nätkoncession för luftledning Färlev och Skinnfälleröd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan om nätkoncession för en luftledning 
på 130 kV och en kabel på 40 kV mellan Färlev och Skinnfälleröd 
 

Sammanfattning 
Vattenfall Eldistribution AB ansöker om nätkoncession för två nya kraftledningar på 
sträckan mellan Färlev (transformatorstationen) och Skinnfälleröd. Den ena, på 130 
kV, föreslås anläggas som luftledning medan den andra, på 40 kV, föreslås grävas 
ner.  
 
För 40 kV markkabel planeras en ledningsrätt med en bredd på 4 meter och för 
luftledningen en ledningsrätt med bredden 40 meter. Båda kablarnas läge är 
anpassade efter detaljplanen för området. 
 
Som skäl för att välja alternativet luftledning (för 130 kV-ledningen) anges att det är 
avsevärt dyrare att markförlägga samt att driftsstörningar är lättare och snabbare att 
åtgärda.   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga för kommunen. Detaljplanen har tagit hänsyn till detta. 

Miljö 
Begränsade konsekvenser eftersom det redan går luftledningar genom området. 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Energimarknadsinspektionen 
Sektorchef samhällsbyggnad 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-05-22 Dnr: KS 2016-188
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Rambo – nytt insamlingssystem 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar att remittera förslagen om nytt insamlingssystem inkl 
avfallsföreskrifter till förvaltningen, kommunala bolag m fl samt  
att ställa ut materialet under augusti 2016 så att fastighetsägare m fl kan lämna 
synpunkter. 
 

Sammanfattning 
Det kommunala renhållningsbolaget Rambo har tagit fram förslag till nya 
insamlingssystem för hushållsavfall. Syftet är att öka graden av källsortering. 
 
Förslaget baseras på Riksdagens ambitioner om minskad miljöbelastning och på 
inriktningen att hushållens miljöpåverkan ska minska. Beslut om utställning av dessa 
dokument tas av Kommunstyrelsen i juni och utställningen, där allmänhet, 
organisationer, partier etc kan lämna synpunkter planeras till augusti. Beslut om nya 
föreskrifter mm fattas av Kommunfullmäktige senast i januari 2017. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga. När nya avfallsföreskrifter och taxa beslutas och genomförs uppstår 
konsekvenser för fastighetsägare, verksamhetsutövare m.fl. 

Miljö 
Genomförandet av nya föreskrifter kan t.ex. leda till minskade avfallsmängder och 
ökad källsortering 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Rambo AB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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Förslag till reviderade Lokala Avfallsföreskrifter för 

Munkedals kommun 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta   

att förslag till reviderade Lokala Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun remitteras för samråd till 

de förvaltningar och kommunala bolag som har ett väsentligt intresse i saken samt     

att förslaget ställs ut till granskning i kommunen under fyra veckor för att möjliggöra för 

fastighetsinnehavare och andra berörda kommunmedborgare att ta del av förslaget och lämna 

eventuella synpunkter. 

 

Ärendet 

Miljöbalkens 15 kapitel 11§ stadgar att ”för varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som 

ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan”. 

Både avfallsföreskrifter och avfallsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Rambos avfallsplan, gemensam för Munkedals, Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner, är från år 

2008 och samtliga tidsangivelser för planens detaljerade mål har passerats. Avfallsplanen behöver 

därmed revideras men omfattas inte av detta ärende. 

Gällande avfallsföreskrifter för Munkedals kommun antogs av kommunfullmäktige år 1994. Sedan 

1994 har mycket hänt på avfallsområdet i Sverige. Bland annat har den nationella avfallsförord-

ningen, som påverkar även den kommunala avfallshanteringen, reviderats 2011.  

Nuvarande insamlingssystem med hämtning av blandat mat- och restavfall följer inte nuvarande 

nationella mål för insamling av matavfall. Arbetsmiljö för insamling av hushållsavfall, för både sopor 

och slam, behöver förtydligas och revideras för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för 

renhållningsarbetarna. Avfallsföreskrifter och insamlingssystem behöver därför förändras.  

Rambo har, under perioden oktober 2013 till oktober 2014, testat ett nytt insamlingssystem för 

hushållsavfallet från en- och tvåbostadshus, så kallad ”Hemsortering i fyrfackskärl” i Lysekils 

kommun. Testet genomfördes i ca 500 villahushåll runt om i kommunen och visade på ett mycket 

gott resultat både vad gäller arbetsmiljö, miljö (sorteringsgrad och renhet på utsorterat material) och 

kundnöjdhet. Syftet med testet var att se ifall detta insamlingssystem, som gör källsorteringen väldigt  
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enkel för hushållen och som införs i allt fler svenska kommuner, kan vara aktuellt att överväga för 

våra bohuslänska kommuner. Rambo bedömer att testets resultat och erfarenhet bör kunna ligga till 

grund för beslut om framtida insamlingssystem i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums 

kommuner.  

Det aktuella förslaget till reviderade föreskrifter har arbetats fram av Rambo samt diskuterats och 

förankrats med tjänstemän vid Miljöenheten i mellersta Bohuslän, för kommunerna Lysekil, 

Munkedal och Sotenäs, samt med tjänstemän vid Miljöenheten i Tanums kommun. 

I det bifogade förslaget till reviderade lokala avfallsföreskrifter föreslår Rambo ett insamlingssystem 

som möjliggör insamling med så kallad Hemsortering i fyrfackskärl, enligt alternativ 1. Detta innebär 

att utsorterade förpackningar, tidningar, matavfall, restavfall, småbatterier och ljuskällor hämtas 

fastighetsnära där en stor sopbil tar sig fram. Där endast en mindre sopbil tar sig fram hämtas 

utsorterat matavfall och restavfall i två kärl. 

Om kommunen beslutar att inte införa Hemsortering i fyrfackskärl föreslår Rambo istället enbart 

insamling av utsorterat matavfall och restavfall i två kärl, enligt alternativ 2. Avfallsföreskrifterna 

måste i så fall justeras innan utställning. I detta ärende redovisas jämförande bedömd investering 

och årlig driftskostnad (bilaga C) samt jämförande beräknad taxenivå (bilaga D) för alternativ 2.  

För gator/områden där inte ens en liten sopbil tar sig fram föreslår Rambo i båda alternativen 

gemensamma sopkärl/sopskåp för en grupp av fastigheter.  

Alla hushåll som endast har insamling av utsorterat matavfall och restavfall förutsätts ansvara för att 

själva transportera sina utsorterade förpackningar och tidningar till en återvinningsstation respektive 

sina småbatterier och ljuskällor till en återvinningscentral. Detta krävs för att hushållen ska leva upp 

till förordningar om utsortering i nu gällande lagstiftning.    

Både alternativ 1 och 2 bygger på frivillig utsortering av matavfall och en miljöstyrande taxa där 

abonnemangsavgiften föreslås vara lägre för hushåll som sorterar ut sitt matavfall än för de hushåll 

som väljer att lämna blandat mat- och restavfall.  

Att föreslå ett alternativ med obligatorisk utsortering av matavfall för alla hushåll bedömer Rambo, 

utifrån de samtal Rambo hittills haft med företrädare för kommunen, inte som aktuellt. 

Rambo har, utöver införande av ett nytt insamlingssystem, även gjort en genomgripande översyn av 

texterna i föreskrifterna så att de överensstämmer med gällande lagstiftning. 

Några ord om kommande ny renhållningstaxa 
  
Renhållningsavgiften i Munkedals kommun är oförändrad sedan år 2012. Renhållningstaxan kommer 

vid övergång till nytt insamlingssystem att behöva höjas för att klara nödvändiga investeringar i kärl 

och renhållningsfordon.  
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Den nödvändiga höjningen blir dock högre genom ett införande av Hemsortering i fyrfackskärl, enligt 

alternativ 1, än vid en något enklare insamling av utsorterat matavfall och restavfall i ”gröna och 

bruna kärl”, enligt alternativ 2, se bilaga D. 

De av Rambo bedömda investeringar och driftkostnader är framräknade utifrån liknande 

förhållanden som om insamlingen skulle utföras i egen regi. Rambo bedömer att investeringsvolym 

och driftkostnader är likartade oavsett om insamlingen utförs av Rambo själv eller av en entreprenör. 

Dock kan rådande marknadskonkurrens vid den aktuella anbudstiden påverka anbudspriserna så att 

de blir både högre och lägre än de bedömningar som ligger till grund för Rambos beräkningar.    

I bilaga C redovisas en kostnadsjämförelse mellan insamlingssystemen alternativ 1 och 2. Dessa 

alternativ är de huvudalternativ som Rambo bedömer är aktuella att välja mellan som nytt 

insamlingssystem. Jämförelsen visar bedömda investeringar som införandet av ett nytt 

insamlingssystem för med sig samt bedömda årliga driftkostnader.  

I bilaga D redovisas Rambos taxeskiss. Skulle kommande upphandling visa att anbudspriserna 

avsevärt skiljer sig från Rambos beräkningar kommer Rambo att diskutera den uppkomna situationen 

med kommunen. 

Nytt för Munkedal blir att abonnemangsavgiften föreslås delas upp på en grundavgift och en 

hämtningsavgift på sätt som rekommenderas av branschorganisationen Avfall Sverige. Grundavgiften 

gäller för varje kategori av hushåll; helårsboende, fritidsboende, boende i flerfamiljshus osv. 

Hämtningsavgiften kan däremot variera utifrån valt abonnemang. 

Då förslaget gäller för frivillig utsortering av matavfall föreslås renhållningstaxan vara uppbyggd 

utifrån miljöstyrande avgifter, dvs en lägre hämtningsavgift för abonnemang med utsortering av 

matavfall och en högre hämtningsavgift för abonnemang som lämnar blandat mat- och restavfall. 

Rambo kommer att arbeta fram förslag till fullständig renhållningstaxa inför kommunfullmäktiges 

kommande beslut om taxan. Detta beslut tas lämpligen i samband med fullmäktiges fastställande av 

de lokala avfallsföreskrifterna. Ett sådant beslut behöver tas senast under januari 2017. Aktuell 

remiss avser således förslaget till avfallsföreskrifter, inte renhållningstaxan. 

Lysekil maj 2016 

 

Lars Johansson, VD   Anne Svensson, Utvecklingssamordnare 

Bilagor 

A. Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser, Munkedals kommun 

B. Förslag till Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun med tillhörande bilagor 1, 2 och 3 

C. Bedömd investering och årlig driftkostnad vid införande av nytt insamlingssystem 

D. Taxeskiss renhållningsavgift och jämförelse 2009 - 2016 
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Sammanfattning av föreslagna förändringar och dess konsekvenser, 

Munkedals kommun 

Förutom viss ändring i struktur och ordval i avfallsföreskrifterna föreslås nedanstående större 

förändringar att göras. 

Tydlig målsättning för kommunens avfallshantering (3§) 

Inledningsvis fastslås målsättningen för kommunens avfallshantering, vilket lyfter fram den 

europeiska avfallsstrategin att först förebygga att avfall uppstår och därefter källsortera avfallet för 

återvinning. Här poängteras också hänsynen till arbetsmiljön för renhållningspersonalen, som är en 

utsatt och skadedrabbad yrkesgrupp.   

Ökad tydlighet i ansvar för fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare (särskilt 8-11§§,14-

15§§, 20§, 30§) 

Fastighetsinnehavarens/nyttjanderättshavarens ansvarsområden har samlats och förtydligats i dessa 

paragrafer. Det blir nu också tydligare att renhållningstaxans avgift inte bara ska täcka kostnader för 

insamling och omhändertagande av det hushållsavfall som uppstår hos fastighetsägaren 

(hämtningsavgift), utan även planering, utveckling, kundservice och övrig administration, liksom 

driften av återvinningscentralerna (grundavgift).  

Ökad tydlighet kring begreppen transportväg, hämtställe och dragväg (21-23§§) 

Här förtydligas nu att hämtning av hushållsavfallet normalt sker vid fastigheten. Men om vägen fram 

till fastigheten inte är farbar för sopbil, eller vändmöjlighet saknas, hämtas avfallet på annan 

överenskommen plats – eller då det inte går att komma överens om sådan plats – på en plats som 

anvisats av kommunens renhållningsansvarige. Detta är en anpassning till nationella regler.  

I dagsläget är det kommunstyrelsen som är renhållningsansvarig i Munkedals kommun. 

Observera att ”anvisning av plats” kräver ett myndighetsbeslut, något som bolaget Rambo inte kan 

utfärda.  Här behöver kommunstyrelsen snarast överväga om man själv vill ta beslut i varje enskilt 

ärende om anvisad plats, eller om man ska delegera arbetsuppgiften till någon/några tjänstemän 

inom den kommunala förvaltningen.  

Som stöd till begreppet ”farbar väg” införs bilaga 2 ”Anvisningar för transportvägar” med bilder och 

måttangivelser för hur väg och vändplan behöver vara utformad om en stor sopbil eller slambil ska 

kunna ta sig fram till fastigheten. 

Kravet på placering av sopkärlen vid hämtningstillfället förtydligas. I normalfallet ska kärlen, vid 

hämtningstillfället, stå i anslutning till sopbilens uppställningsplats och med draghandtaget vänt mot 

renhållningspersonalen. Under övrig tid väljer fastighetsinnehavaren var på fastigheten kärlen står. 

Fastighetsinnehavaren kan på detta sätt välja mellan att antingen ordna med permanent placering 

för sina sopkärl invid sopbilens uppställningsplats eller att själv rulla fram kärlen inför tömning, 

vanligen varannan vecka.  
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Rambo föreslår en kostnadsfri dragväg på 0-2,5 meter in från gata/trottoar, för att inte hamna i 

konflikt med trafiksäkerhetsbestämmelserna kring fri sikt vid utfarter. Utöver detta anger 

föreskrifterna att kortare dragväg kan beställas mot särskild avgift. Vid synnerliga skäl kan Rambo 

också godkänna annan placering, t ex om hushållet består av person/er som av hälsoskäl inte klarar 

att rulla fram kärlen och det är fysiskt omöjligt att permanent ställa kärlen på plats som kan nås med 

kortare dragväg. I egenskap av arbetsgivare måste dock Rambo, vid all dragväg, göra en 

riskbedömning i enlighet med arbetsmiljöverkets anvisningar om dragmotstånd mm.      

Ändrade abonnemangstyper och hämtningsintervall (25-26§§) 

Tre olika abonnemangstyper föreslås i det nya insamlingssystemet. Både helårsboende och 

fritidsboende i en- och tvåbostadshus ges möjlighet att välja dessa abonnemangstyper.  

Hemsortering i fyrfackskärl kan enligt Rambos översiktliga kartläggning erbjudas cirka 2 500 av 

Munkedals 4 100 fastigheter utmed vägar som är farbara för stor sopbil. Cirka 1 600 fastigheter 

beräknar Rambo har vägar som endast kan nås med en mindre sopbil. Detaljerad kartläggning görs i 

samband med ett införande. 

I samband med införande av ett nytt insamlingssystem föreslår Rambo att hämtningsintervallen 

ändras så att sorterat matavfall och restavfall hämtas varannan vecka, blandat mat- och restavfall 

likaså.  Hämtningsintervallen är en anpassning till motsvarande hämtningsintervall i andra 

kommuner.  Hemsorteringsabonnemangets fyrfackskärl nr 2, som innehåller enbart 

återvinningsfraktioner, förslås hämtas var fjärde vecka. 

Vid abonnemanget för helårsboende hämtas hushållsavfallet året runt. Fritidsboende föreslås få 

hämtat sitt avfall under april t o m september. Det är en utökning med april månad jämfört med idag. 

Dessutom införs möjligheten att vid behov beställa enstaka hämtning vintertid mot extra avgift. 

Hämtningen sker då i samband med kommande ordinarie hämtningstur (för helårsboende) i 

området.  

Ökad tydlighet kring regler för tömning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar 

(30-34§§) 

Allmänna regler och föreskrifter för tömning, hämtningsintervall och hämtningstidpunkt för de olika 

anläggningstyperna har samlats i ett eget kapitel. 

Detaljbestämmelserna är framtagna tillsammans med miljötjänstemän för Lysekil, Sotenäs, 

Munkedals och Tanums kommuner med syfte att få till bland annat intervall som främjar både 

funktionskrav, miljökrav och resurseffektivitet. 

Under senare år har miljönämnden börjat ge tillstånd till en ny typ av avloppsrening, så kallad, 

fosforfälla. Förslaget anger därför kriterier för tömning även av denna typ av anläggning.   

Rambo förbereder i 32§ också för ett framtida kretslopp för den relativt koncentrerade näringen i 

urin och fekalier från slutna tankar. Försök pågår runt om i Sverige, t ex i Uddevalla kommun, med att 

hygienisera och därefter sprida näringen på åkermark. Även Tanums kommun undersöker 

möjligheterna för motsvarande hantering. Att hygienisera avloppsslam inför spridning kommer att 
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kräva schemaläggning av den årliga slamtömningen av slutna tankar. Behov av tätare tömning 

kommer även fortsättningsvis kunna beställas.  

Ändrade undantagsregler (38-51§§) 

Beslut om undantag blir personliga, tidsbegränsade och upphör automatiskt att gälla vid ägarbyte. 

Detta görs för att möjliggöra omprövning när boende- och/eller omvärldsförhållanden har ändrats 

sedan beslut om undantag togs.  

Föreskrifterna tydliggör att ett beviljat undantag inte automatiskt befriar fastighetsinnehavaren från 

skyldigheten att betala renhållningstaxans grundavgift, som är till för att täcka bland annat kostnader 

för drift, underhåll och markarrende för återvinningscentraler, liksom kostnad för kundservice, 

registerhållning, fakturering, planering, utveckling, information mm. 

Rambo får inte behandla ansökningar om undantag då bolaget inte är en myndighet. Att som bolag 

hantera anmälningar om undantag är också tveksamt. Rambo har trots detta föreslagit att själv 

hantera anmälningarna enligt 42-44§§ och 46-47§§. Alternativet är att antingen kommunstyrelsen, i 

egenskap av renhållningsansvarig myndighet, eller miljönämnden, i egenskap av tillsynsansvarig 

myndighet, hanterar även dessa relativt rutinmässiga anmälningar. Rambo avlastar gärna 

kommunstyrelsen och miljönämnden dessa anmälningar, under förutsättning att kommunen anser 

det vara lämpligt. I de fall Rambo inte anser sig kunna gå en anmälan till mötes kommer Rambo, med 

aktuell skrivning, översända ärendet till miljönämnden för avgörande.  

Ett av föreslagna undantag möjliggör hämtning av hushållets restavfall var fjärde vecka. Detta kräver 

att hushållet sorterar ut allt matavfall antingen till separat insamling i brunt kärl eller till egen 

hemkompostering.  

Rambo föreslår även att införa ett undantag med längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner 

från enskild avloppsanläggning. Detta kan vara relevant då avloppsanläggningen är dimensionerad 

för fler personer än som stadigvarande bor i fastigheten. 

Tydligare sorteringsanvisningar (Bilaga 1) 

För att underlätta för hushållen föreslås en bilaga som tydligare beskriver vad, hur och var de olika 

avfallsslag som ingår i hushållsavfallet ska sorteras och lämnas.   

Tydligare anvisningar om farbar väg (Bilaga 2) 

Se ovan under rubriken ”Ökad tydlighet kring begreppen transportväg, hämtställe och dragväg (21-

23§§)” 

Tydligare definitionsförklaringar (Bilaga 3) 

Många av de termer och begrepp som används i avfallssammanhang, och i avfallsföreskrifterna, 

förklaras i en särskild bilaga med definitioner. 
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Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan 
angivna platser.  

Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Matavfall 

 

Utsorterade matrester och annat lätt 
nedbrytbart avfall som exempelvis potatiskal, 
kaffesump, fiskrens, rester från skaldjur, 
mindre mängder matfett mm.  

Här kan även läggas mindre mängder 
hushållspapper, servetter och snittblommor, 
men inte krukväxter och blomjord. 

Förpackas i papperspåse som 
tillhandahålls av Rambo. Beroende på 
abonnemangsform läggs sedan 
matavfallet antingen i avsett fack i 
flerfackskärlet eller i separat kärl. 

Ska sorteras ut om hushållet valt ett 
abonnemang med utsortering av 
matavfallet till insamling eller till 
hemkompostering. 

Hemkompostering av matavfall ska 
anmälas till miljönämnden. 

För att undvika blöta påsar är det viktigt att 
påshållaren som Rambo tillhandahåller 
används. 

Hushåll med abonnemang ”Blandat mat- 
och restavfall” ska lägga matavfall och 
restavfall blandat i avsett kärl. 

Förpackningar 
Tomma förpackningar av papper/kartong, 
plast, metall, färgat och ofärgat glas. 
Exempelvis mjölkpaket, pastakartonger, 
smörpaket, mjukplastförpackningar, 
plastpåsar, konservburkar, kapsyler, 
aluminiumfolie, glasflaskor mm. 

 

Sorteras efter materialslag. 

Lämnas antingen till en 
återvinningsstation, en 
återvinningscentral, i avsedda fack i 
fyrfackskärl eller i avsedda separata kärl i 
flerbostadshus. 

Ska enligt lag sorteras ut av alla hushåll. 
(Avfallsförordningen, SFS 2011:927 § 24 b)  

 

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall   
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Tidningar 
(returpapper) 

Dagstidningar, veckotidningar, kataloger, 
reklam, kontorspapper. 

Lämnas antingen till en 
återvinningsstation, en 
återvinningscentral, i avsedda fack i 
fyrfackskärl eller i avsedda separata kärl i 
flerbostadshus. 

Ska enligt lag sorteras ut av alla hushåll. 
(Avfallsförordningen, SFS 2011:927 § 24 d)  

Restavfall 
Restavfall är det hushållsavfall som återstår 
efter att avfallet källsorterats, dvs när 
exempelvis matavfall, förpackningar, 
tidningar, farligt avfall, läkemedel, elektriskt 
och elektroniskt avfall, grovavfall och 
trädgårdsavfall har sorterats bort. 
  
Restavfall är exempelvis blöjor, dammsugar-
påsar, kuvert, plastartiklar som inte är 
förpackningar, fimpar, snus, krukväxter, 
blomjord, trasiga skor, kattsand, trasigt 
porslin/keramik/dricksglas mm. 

Förpackas i påse eller paket i lämpligt 
material och storlek.  

Var särskilt noga med att förpacka 
stickande och skärande avfall så att 
avfallet inte orsakar skada. 

Beroende på abonnemangsform läggs 
restavfallet antingen i avsett fack i 
flerfackskärlet eller i separat kärl. 

Hushåll med abonnemang ”Blandat mat- 
och restavfall” ska lägga matavfall och 
restavfall blandat i avsett kärl. 

Elektriskt & 
elektroniskt 
avfall 

Alla apparater, verktyg, produkter och 
komponenter som är beroende av elektrisk 
ström eller elektromagnetiska fält för att 
fungera. Exempelvis TV-apparater, 
batteridrivna leksaker och vitvaror som 
exempelvis tvättmaskin, torktumlare, 
torkskåp, spis och ugn.  

Även småbatterier och ljuskällor (se nedan) 
omfattas.  

Lämnas till återvinningscentral eller till 
butik som har avtal med producent att ta 
emot sådana uttjänta produkter. 

Hämtning av kasserad kyl och frys ingår i 
abonnemangets grundavgift för en- och 
tvåbostadshus. Hämtning beställs hos 
Rambo. 
Hämtning av övriga skrymmande 
kasserade produkter kan beställas av 
Rambo mot särskild avgift. 

Ska enligt lag sorteras ut av alla hushåll. 
(Avfallsförordningen, SFS 2011:927 § 25)  
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Småbatterier 
Småbatterier av alla slag, uppladdningsbara 
batterier mm. 

Är batterierna inbyggda i en produkt hanteras 
de som elektriskt & elektroniskt avfall enligt 
ovan. 

Lämnas antingen till återvinningscentral, till 
Rambos ”Samlaren” i butik eller batteriholk 
i butik eller i avsedd box vid fyrfackskärl. 

 

Vid fyrfackskärl: Tänk på att endast hänga 
ut boxen på fyrfackskärlet när boxen är 
full och behöver tömmas. 

Ljuskällor  
Glödlampor, lågenergilampor, ledlampor, 
halogenlampor, lysrörslampor mm. 

Mindre ljuskällor lämnas antingen till 
återvinningscentral, till Rambos ”Samlaren” 
i butik eller i avsedd box vid fyrfackskärl. 

Alla ljuskällor kan lämnas till 
återvinningscentral.  

Ljuskällor som innehåller kvicksilver ska 
hanteras varsamt så att de ej går sönder. 

Vid fyrfackskärl: Tänk på att endast hänga 
ut boxen på fyrfackskärlet när boxen är 
full och behöver tömmas. 

Farligt avfall 
Farligt avfall är exempelvis färg, 
lösningsmedel, bekämpningsmedel, lim, oljor, 

fotokemikalier, bilbatterier samt termometrar, 
lysrör, lågenergilampor och annat 
kvicksilverinnehållande avfall. 

Farligt avfall får inte blandas eller spädas 
ut med andra slag av farligt avfall. Avfallet 
ska vara förpackat i hela emballage. Om 
det inte lämnas i originalemballaget ska det 
märkas tydligt med innehåll. 

Lämnas till återvinningscentral.   

Farligt avfall beskrivs i avfallsförordningen 
(SFS 2011:927). 

Läkemedel och 
kanyler 

Kasserade läkemedel och kanyler. Kasserade kanyler ska lämnas i behållare 
som apoteket tillhandahåller.  

Enskilda hushåll ska i första hand lämna 
kasserade läkemedel och kanyler till 
apoteket. I andra hand kan detta avfall 
lämnas till återvinningscentral.  

Kasserad cytostatika klassas som farligt 
avfall och ska i första hand omhändertas 
genom sjukvårdens försorg. 
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Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Grovavfall 
Grovavfall är avfall som uppstår i hushåll 
men som är för stort, för tungt att lägga i 
kärlet för det vanliga restavfallet eller som har 
sådana egenskaper att det bör tas omhand 
till exempel för återvinning.  
Möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, större 
kartonger, julgranar mm. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Hämtning av grovavfall kan beställas av 
Rambo mot särskild avgift. Grovavfall som 
ska hämtas av Rambo ska förses med 
märkning som klargör att det är fråga om 
grovavfall. 

Tänk på att någon annan kan ha 
användning för de saker du vill göra dig 
av med. Undersök gärna om du kan sälja 
eller skänka dina fungerande saker innan 
du slänger dem som grovavfall. 

Trädgårdsavfall 
Gräsklipp, klipp från häckar, löv, fallfrukt, 
ogräs,grenar, mindre träd mm. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Hämtning av trädgårdsavfall kan även 
beställas av Rambo mot särskild avgift.  

Trädgårdsavfall kan även komposteras på 
egen fastighet under förutsättning att 
komposten inte riskerar orsaka olägenhet 
för människors hälsa och miljön. 

Matfetter och 
frityroljor 

Förbrukade matfetter och frityroljor i sådan 
mängd att det är lämpligt med särskild 
hantering. 

 

Förvaras i behållare med tätslutande lock. 

Lämnas till återvinningscentral. 

Större mängder från ex.vis restauranger 
och storkök kan lämnas till entreprenör 
med tillstånd att hantera och återvinna fett. 

Tänk på att inte hälla ut matfetter och 
frityroljor i avloppet då detta orsakar 
pålagringar och stopp i avloppet. 

 

Döda 
sällskapsdjur 
och avfall från 
husbehovsjakt 

Exempelvis marsvin, burfågel, katt, hund och 
mindre mängder avfall från husbehovsjakt. 

Döda sällskapsdjur kan lämnas till 
veterinärmottagning eller annan godkänd 
verksamhet som ordnar med kremering 
eller annat omhändertagande.  
Mindre sällskapsdjur och mindre mängder 
avfall från husbehovsjakt kan lämnas till 
avfallsanläggning mot särskild avgift. 

Miljönämnden avgör om sällskapsdjur och 
avfall från husbehovsjakt får grävas ner på 
egen tomt eller annan plats. 

 

 

235



Bilaga 1 Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 

                               

5 (5) 
 

Avfallsslag Beskrivning Hantering Kommentar 

Annat avfall än 
hushållsavfall 

 

Exempelvis bygg- och rivningsavfall 
(från nybyggnad, ombyggnad eller 
rivning av en fastighet) och 
verksamhetstypiska avfall som 
uppkommer vid industrier, affärer och 
andra verksamheter och som inte 
utgör hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. 

Kan lämnas till återvinningscentral 
eller avfallsanläggning mot särskild 
avgift. 

Hämtning kan också beställas av 
Rambo mot särskild avgift. 

 

Annat avfall än 
hushållsavfall som enligt 
förordning omfattas av 
producentansvar 

Exempelvis däck och bilar. 

 

Lämnas i producenternas 
insamlingssystem.  

Bildäck kan även lämnas till 
återvinningscentral (däck utan fälg - 
ingen avgift, däck med fälg - mot 
särskild avgift). 

Mer information finns i förordning om 
producentansvar för däck (SFS 
1994:1236) och för bilar (SFS 
2007:185). 

 

Med återvinningscentral (ÅVC) avses Rambos anläggning för mottagning av sorterat grovavfall mm i Hästesked utanför Munkedal. Avfallet ska här 
sorteras enligt de anvisningar som anges på centralen. 

Med återvinningsstation (ÅVS) avses Förpacknings- och tidningsinsamlingens stationer för insamling av förpackningar och tidningar. Sådana stationer 
finns utplacerade i de flesta samhällen i kommunen. Avfallet ska här sorteras enligt de anvisningar som anges på stationen. 

Med Rambos ”Samlaren” i butik avses de uppsamlingsbehållare för insamling av mindre mängder av småbatterier, ljuskällor, smått elektriskt och 
elektroniskt avfall samt sprayburkar som finns i vissa butiker. Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som anges på Samlaren. 
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Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för hämtningsfordonet farbar och framkomlig 
väg, på annan överenskommen plats eller på en av den renhållningsansvarige anvisad plats.  

Dessa anvisningar gäller även vid hämtning av slam mm från enskilda avloppsanläggningar. 

Farbar och framkomlig väg 

Hämtningsfordonets väg fram till hushållsavfallets hämtställe ska ha hårdgjord körbana, tåla sådan 
belastning och vara så dimensionerad att hämtningsfordon kan ta sig fram och vid behov vända.  

Vägen ska normalt ha minst 3,5 m bred körbana och det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordonet 
ska vara minst en meter. Träd, annan växtlighet, gärdsgårdar, snövallar eller andra hinder får inte 
inkräkta på vägutrymmet.  

Vägen ska normalt ha en fri höjd på minst 4,7 m. Träd, annan växtlighet, takutsprång eller andra hinder 
får inte inkräkta på den fria höjden.  

Vid återvändsgata/väg ska det finnas möjlighet för hämtningsfordonet att vända. Vändplan för 
hämtningsfordon ska normalt ha en diameter av minst 18 m. Alternativ till detta kan vara en vändplats 
eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning.        

Väg där hämtningsfordon ska köra får inte utgöras av gång- och cykelväg.  

Väg ska vara snöröjd och halkbekämpad för att hämtning ska kunna utföras. 

Utifrån hämtningsfordonets behov kan Rambo göra avsteg från detaljkraven ovan på vägutrymme, fri 
höjd och utrymme för vändning. Detta under förutsättning att Rambos riskbedömning, utifrån både 
arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de kan accepteras. 

    

 

Figur 1: Exempel på fri höjd och bredd.  Figur 2: Exempel på vändplatser. 
Källa: Avfall Sverige; Handbok för avfallsutrymmen  

Anvisningar för transportvägar 
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Abonnemang: Det förhållande mellan 

kommunen och fastighetsinnehavaren/ 
nyttjanderättshavaren som regleras genom ett 
renhållningsabonnemang för hämtning av avfall. 

Abonnent: Den fastighetsinnehavare/ 

nyttjanderättshavare som har ett renhållnings-
abonnemang för hämtning av avfall. 

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som 

ingår i en avfallskategori i avfallsförordningen 
(SFS 2011:927) och som innehavaren gör sig av 
med, avser att göra sig av med eller är skyldig 
att göra sig av med. 

Avfallsbehållare: Behållare som används 

för uppsamling av avfall, såsom kärl, container, 
säck eller liknande. Med avfallsbehållare menas 
inte del av enskild avloppsanläggning för 
uppsamling av avloppsfraktioner. 

Avfallsföreskrifter: Kommunens lokala 

bestämmelser för hantering av hushållsavfall, 
tidigare benämnda ”Renhållningsföreskrifter”. 
Föreskrifterna fastställer bland annat vilka 
skyldigheter kommunen och 
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare har 
för avfallshanteringen samt när, var och hur 
hushållsavfall hämtas.  

Avfallshantering: Sortering, insamling, 

transport, återvinning och bortskaffande eller 
annan behandling av avfall. 

Avfallsplan: Kommunens lokala plan för 

avfallshanteringen. Planen innehåller bland 
annat mål för kommunens hantering av 
hushållsavfall och åtgärder för att nå målen.  

Avfallsutrymme: Byggnad, rum, skåp eller 

annan plats, med eller utan avfallsbehållare, 
avsedd att förvara avfall på. 

Blandat mat- och restavfall: En 

blandning av avfallsslagen matavfall och 
restavfall. 

Bortskaffande: Förfarande som anges i 

bilaga 3 till Avfallsförordning (2011:927). 

Bygg- och rivningsavfall: Avfall som 

uppkommer vid nybyggnad, renovering, 
ombyggnad eller rivning av byggnad eller som 
uppstår vid större anläggningsarbeten i en 
trädgård. En del bygg- och rivningsavfall klassas 
som farligt avfall, t.ex. asbest och impregnerat 
virke. Byggherren ansvarar för att bygg- och 
rivningsavfall sorteras och hanteras i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

Delat abonnemang: Två eller tre 

närbelägna fastigheter som delar avfallskärl.  

Deponi: Anläggning där avfall som inte kan 

material- eller energiåtervinnas övertäcks med 
jordmassor. Kallas också soptipp. 

Dragväg: Markytan där renhållningsarbetarna 

hanterar avfallskärl vid hämtning av avfall. Hela 
vägen mellan kärlets hämtställe och hämtnings-
fordonets uppställningsplats avses. 

Enskild avloppsanläggning: 
Slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk, 
fosforfälla eller annan anläggning för att rena 
avloppsvatten från hushåll som inte är anslutet 
till kommunalt avloppsreningsverk. 

Entreprenör: Företag som anlitas av Rambo 

för att utföra hämtning och/eller behandling av 
avfall. 

Farligt avfall: Ett ämne eller föremål som är 

avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till 
avfallsförordningen eller som omfattas av 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 12§ 
avfallsförordningen. Farligt avfall som 
uppkommer i hushåll är exempelvis färgrester, 
spillolja, lösningsmedel (lacknafta, fotogen etc), 
bekämpningsmedel, fotokemikalier, lim och 
kvicksilvertermometrar. 

Fastighetsinnehavare: Den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare. 

Fettavskiljare: Anordning för att samla upp 

fettavfallsslam i avloppsvatten från lokaler med 
livsmedelproduktion. 

Definitioner 
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Fosforfälla: Anordning för avskiljning av 

fosfor ur avloppsvatten. Förbrukat material 
klassas normalt som hushållsavfall. 

Fritidsboende: Fastighetsinnehavare 

och/eller hushåll som främst använder bostaden 
under sommarsäsongen och som är folkbokförd 
på annan fastighet.  

Grundavgift: Se renhållningstaxa 

Grovavfall: Tungt eller skrymmande avfall 

som uppkommer vid normalt boende och som 
inte är lämpligt att samla in i ordinarie 
avfallsbehållare. Exempelvis möbler, stora 
leksaker, cyklar, spisar, tvättmaskiner, torkskåp, 
torktumlare, trädgårdsavfall etc.  

Helårsboende: Fastighetsinnehavare 

och/eller hushåll som är folkbokförd på 
fastigheten. 

Hantering av avfall: Insamling, sortering, 

transport, återvinning och bortskaffande av 
avfall. 

Hushåll: Boende som består av en eller flera 

personer. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall: Avfall som kommer från hushåll samt 

därmed jämförligt avfall från annan verksamhet 
(miljöbalken 15 kapitlet 2 §).  

Begreppet hushållsavfall svarar mot det behov 
av borttransport av avfall som regelmässigt 
uppkommer vid nyttjande av mark eller byggnad 
för bostadsändamål.  

Med därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet menas avfall från industrier, 
affärsrörelser och annan likartad verksamhet 
som i renhållningssammanhang är jämförligt 
med avfall som kommer från hushåll. Det är 
sådant avfall som uppkommer som en direkt 
följd av att människor oavsett ändamål eller 
verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en 
anläggning. Som exempel kan nämnas avfall 
från personalmatsalar, restaurangavfall och 
toalettavfall.  

Hämningsavgift: Se renhållningstaxa 

Hämtningsfordons 
uppställningsplats: 

Plats för hämtningsfordonet när avfallet ska 
hämtas och lastas i fordonet. Platsen ska ligga 
så nära avfallets hämtställe som möjligt och vara 
lämplig både ur arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetshänseende. 

Hämtställe: Den plats där 

avfallsbehållare/avfall placeras på 
hämtningsdagen och varifrån hämtning sker. 

Kommunens renhållningsansvar: Den 

skyldighet och ansvar kommunen har att ta hand 
om hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Kompostering: Biologisk behandlingsmetod 

som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus 
och näringsämnen återvinns. 

Källsortering: Sortering av avfall på den 

plats där avfallet uppkommer, exempelvis i 
hushållet eller på arbetsplatsen. 

Latrin: Fast och flytande avfall från torrtoalett. 

Klassas som hushållsavfall. 

Matavfall: Matrester och annat livsmedelsspill 

som uppkommer i hushåll, restauranger, 
storkök, butiker och liknande och som utgör 
hushållsavfall.  

Minireningsverk: Anordning för avskiljning 

av slam och rening av toalettavlopp och/eller 
bad-, disk- och tvättvattenavlopp. Det avskilda 
slammet klassas som hushållsavfall.  

Nyttjanderättshavare: Den som, utan att 

omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har 
rätt att bruka eller nyttja fastighet för 
verksamhet. 

Producentansvar: Skyldighet för producent 

att se till att avfall samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas 
(miljöbalken 15 kap. 6 §). Avfall som omfattas av 
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producentansvar ska lämnas i de 
insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller. 
 

Renhållningsansvar: Den skyldighet och 

ansvar kommunen har att ta hand om 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 

Renhållningsordning: Kommunens 

avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter utgör 
tillsammans kommunens renhållningsordning. 
Den ska fastställas av kommunfullmäktige för att 
gälla. 

Renhållningstaxa: Renhållningstaxan ska 

finansiera kostnader för det kommunala 
renhållningsansvaret. 
Den samlade avgiften innehåller grundavgift samt 
hämtningsavgift för aktuellt abonnemang. 
Grundavgift utgör betalning för fasta kostnader 
såsom ÅVC, arrende, hushållens farliga avfall, 
utveckling, information och administration. 
Hämtningsavgift utgör betalning av hämtnings- 
och behandlingskostnader. 

Restavfall: Det hushållsavfall som återstår 

efter att avfallet källsorterats, dvs när exempelvis 
matavfall, förpackningar och tidningar, farligt 
avfall, läkemedel, elektriskt och elektroniskt 
avfall, grovavfall och trädgårdsavfall sorterats 
bort. 

Samlaren: Uppsamlingsskåp för insamling av 

mindre mängder småbatterier, ljuskällor, smått 
elektriskt och elektroniskt avfall samt spray-
burkar som står i vissa butiker. Avfallslämnaren 
sorterar själv avfallet enligt anvisning på plats. 

Slam: Restprodukt från enskild avlopps-

anläggning. 

Slamavskiljare: Anordning för avskiljning av 

slam från toalettavlopp och/eller bad-, disk- och 
tvättvattenavlopp. Det avskilda slammet klassas 
som hushållsavfall. 

Sluten tank: Anordning för uppsamling av 

toalettavlopp och/eller bad-, disk- och tvätt-
vattenavlopp. Innehållet av urin, slam och vatten 
klassas som hushållsavfall. 

Transportväg: Väg/gata som används av 

fordon för insamling av avfall, avloppsfraktioner 
och fettavskiljarslam. 

Trädgårdsavfall: Komposterbart och/eller 

flisningsbart växtavfall som uppkommer vid 
normal trädgårdsskötsel hos enskilda hushåll, 
klassas som hushållsavfall. Grövre träd, stubbar 
och annat avfall som exempelvis uppstår vid 
större anläggningsarbeten i en trädgård klassas 
som byggavfall. Större mängder trädgårds- och 
parkavfall från flerbostadshus och verksamheter 
klassas som verksamhetsavfall.  

Verksamhetsavfall eller ej 
branschspecifikt industriavfall: Fast 

eller flytande avfall som uppkommer vid 
exempelvis industrier, företag, affärer och 
institutioner och som inte utgör hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall. 

Verksamhetsansvarige: Rambo AB har 

verksamhetsansvaret för den kommunala 
renhållningen i Munkedals kommun. 

Återanvändning: Användning av kasserad 

produkt utan föregående förädling. 

Återvinning: Tillvaratagande av kasserad 

produkt för materialåtervinning och/eller energi-
återvinning.  

Återvinningscentral (ÅVC): En 

bemannad anläggning där hushåll kan lämna 
exempelvis grovavfall, trädgårdsavfall, farligt 
avfall, elektriskt och elektroniskt avfall till 
återanvändning, återvinning och annat 
bortskaffande. Företag/Verksamheter kan lämna 
motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren 
sorterar själv avfallet enligt anvisning på plats. 
Matavfall och restavfall får inte lämnas på 
återvinningscentralerna. 

Återvinningsstation (ÅVS): En 

obemannad anläggning där förpackningar och 
returpapper som omfattas av producentansvar 
kan lämnas. Avfallslämnaren sorterar själv 
avfallet enligt anvisning på plats. Matavfall, 
restavfall, grovavfall och annat avfall får inte 
lämnas på återvinningsstationerna. 
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Kap 1. Inledning 

Munkedals kommun är tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner delägare i Regional 
avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (Rambo AB). 

Munkedals kommun överlät 2004 ansvaret till Rambo AB för drift och skötsel av Hästeskeds 
avfallsanläggning och återvinningscentral (ÅVC) samt återvinningsstationerna (ÅVS) för Förpacknings- 
och tidningsinsamlingens återvinning av hushållens tidningar och förpackningar.  

2010 överlät kommunen även verksamhetsansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall samt 
administration, planering och utveckling enligt kommunens renhållningsansvar till Rambo AB. 

Gällande regelverk 

1 § För kommunens avfallshantering gäller:   

 Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), 

 regler om avfallshantering i förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av miljöbalken,  

 andra författningar som påverkar avfallshanteringen, exempelvis Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160) och tillhörande föreskrifter, Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), Plan- och 
byggförordningen (2011:338) och Boverkets Byggregler BBR 3:312, 

 kommunens Renhållningsordning, som består av en avfallsplan och dessa avfallsföreskrifter.  

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kapitlet 

miljöbalken (SFS 1998:808), avfallsförordningen (2011:927) och förordningen (2014:1073) om 
producentansvar för förpackningar.  

I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges. 

 Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet. 

 Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet menas avfall från industrier, affärsrörelser 
och annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från 
hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor, oavsett 
ändamål eller verksamhet, uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan 
nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. 

 Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, 
har rätt att bruka eller nyttja fastighet för verksamhet. 

 Med den renhållningsansvarige avses Munkedals kommun, Kommunstyrelsen. 

 Med den verksamhetsansvarige avses Rambo AB. 

 Med miljönämnden avses den nämnd som ansvarar för tillsyn av miljöfrågor i kommunen. 

I Bilaga 3 ”Definitioner” förklaras ytterligare termer och begrepp som används i dessa föreskrifter. 
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Målsättning 

3 § Målsättningen för Munkedals kommuns avfallshantering är att: 

 Hanteringen ska ske enligt EU:s avfallshierarki, den så kallade Avfallstrappan. Detta innebär att 
avfallets uppkomst i första hand ska förebyggas. Det avfall som uppstår ska därefter sorteras för 
återanvändning, materialåtervinning eller energiutvinning - i nämnd ordning - och i sista hand för 
deponering.  

 Arbetsmiljön vid avfallshanteringen är sådan att renhållningsarbetare kan uträtta sitt arbete utan 
att utsättas för risk att drabbas av ohälsa eller olycksfall.   

Munkedals kommun arbetar fortsatt för en långsiktigt hållbar avfallshantering och minskade avfallsmängder 
enligt gällande avfallsplan. Avfallsplan 2008 är gemensam för Lysekil, Munkedals, Sotenäs och Tanums 
kommuner. 

Kap 2. Ansvar och skyldigheter 

Kommunens renhållningsansvar 

4 § Kommunen ansvarar för att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inom kommunen 

transporteras till en godkänd behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas.  

Huvudmannaskapet för kommunens renhållningsansvar åvilar Munkedals kommuns kommunstyrelse, 
medan verksamhetsansvaret åvilar Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB, nedan kallad 
Rambo. 

Verksamhetsansvaret omfattar insamling, avfallsmottagning och transport till återvinning eller annat 
bortskaffande liksom planering, utveckling, kundservice, fakturering och annan administration.  

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Rambo och/eller de entreprenörer 
som Rambo anlitar.  

Från kommunens ansvar undantas avfall som enligt förordning ska samlas in och omhändertas av 
producent (15 kapitlet 18 § miljöbalken). 

Kommunfullmäktige fastställer avfallsföreskrifter och renhållningstaxa. 

5 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med 

stöd av miljöbalken utförs av miljönämnden. 

6 § Rambo informerar hushållen om kommunens avfallshantering samt om de insamlingssystem för 

utsorterat hushållsavfall i form av förpackningar, tidningar, elektriska och elektroniska produkter etc. som 
producenter enligt lagstadgat producentansvar tillhandahåller i kommunen. 

Producenternas ansvar 

7 § Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar meddelade med stöd av miljöbalken. 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska om frågor 
som rör insamlingssystemet samråda med kommunen. 

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar 

8 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl 

finns på fastigheten. 
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Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten förekommande 
anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare ansvarar också för att 
installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har avsedd effekt.  

Fastighetsinnehavare är ansvarig för att avfallsutrymme, förvaringsplats och hämtningsplats anordnas, 
utformas och underhålls så att kraven enligt dessa föreskrifter, Boverkets byggregler samt 
arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter uppfylls. 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare ska teckna abonnemang på förekommande renhållnings-
uppdrag hos Rambo. Abonnemang ska tecknas i sådan omfattning att det svarar mot de behov som finns 
i förhållande till gällande hämtningsintervall. 

Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ansvarar för att ge Rambo tillträde till den plats där 
hämtning ska ske. Nycklar, port- och bomkoder och dylikt ska lämnas till Rambo. Ändringar ska utan 
uppmaning meddelas Rambo.  

9 § Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare är betalningsskyldig för renhållning enligt den taxa som 

fastställs av kommunfullmäktige. 

Avgift ska betalas till Rambo för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
utförs genom kommunens försorg. Avgiften omfattar även kostnader för planering, utveckling, 
kundservice, övrig administration och drift av återvinningscentraler samt i övrigt i enlighet med de 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

10 § Fastighetsinnehavare är ansvarig för att ändring av ägandeförhållande för fastighet utan dröjsmål 

meddelas Rambo. 

11§ Fastighetsinnehavare är skyldig att i tillräcklig omfattning informera dem som bor eller bedriver 

verksamhet i fastigheten om dessa föreskrifter.  

Fastighetsinnehavare är ansvarig för att reglerna följs. 

Avfallslämnarens ansvar och skyldighet att överlämna hushållsavfall 

12 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas för borttransport genom kommunens 

försorg. Om inget annat anges i dessa föreskrifter är egen hantering av avfallet såsom nedgrävning, 
eldning eller annat bortskaffande inte tillåten.  

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten utmed för renhållningsfordonet farbar väg, på annan 
överenskommen plats, på en av den renhållningsansvarige anvisad plats eller lämnas på plats som 
anvisas i bilaga 1 ”Sorteringsanvisningar för hushållsavfall”.  

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa 
och miljön inte uppstår. 

Kap 3. Hushållsavfall – fast avfall 

13 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ska transporteras bort genom kommunens försorg 

ska placeras i avfallsbehållare.  

Sortering av avfall 

14 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som framgår av 

bilaga 1 ”Sorteringsanvisningar för hushållsavfall”.  
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Avfallsslagen ska förvaras och transporteras skilt från annat avfall om inget annat anges i dessa 
föreskrifter. 

15 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheten att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsslag 

som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till Rambo för borttransport.  

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

16 § I avfallsbehållare och avfallsutrymme eller förvaringsplats får endast läggas sådant avfall som 

behållare, utrymme och plats är avsedda för. 

Avfall ska vara emballerat i påse eller paket och vara så väl förslutet att avfallet inte kan spridas, orsaka 
skada, arbetsmiljörisker och/eller olägenhet för människors hälsa och miljö.  

Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador ska emballeras i styvt skyddshölje innan de läggs i 
påse eller paket. 

Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Övriga krav på emballering och märkning av respektive avfallsslag framgår av bilaga 1 
”Sorteringsanvisningar för hushållsavfall”.  

17 § Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att de lätt kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det 

blir svårigheter att flytta dem. Gällande arbetsmiljökrav ska efterföljas. 

Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare/säck töms först vid nästa ordinarie hämtningstillfälle 
efter att avfallet paketerats om av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  Detsamma gäller 
om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål. Tidigare tömning 
kan, efter rättelse, beställas som extratjänst mot särskild avgift.  

Vid upprepad överfyllnad är fastighetsinnehavare/ nyttjanderättshavare skyldig att byta till större eller fler 
avfallsbehållare. 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 

18 § I kommunen godtas följande behållare och utrustning för uppsamling av hushållsavfall: 

 Plastkärl på 2 eller 3 hjul; 140, 190, 240, 370 liter   

 Plastkärl på 4 hjul; 660 liter 

 Latrinbehållare av plast med lock; 23 liter 

 Säckar av papper eller plast; 125 - 160 liter 
Säck används endast i undantagsfall där kärl av praktiska skäl är omöjligt att använda 

 Papperspåsar avsedda för hushållens matavfall  

 Papperssäckar avsedda för matavfall från storkök/restauranger, eller annat emballage som 
Rambo godkänner 

 

Annan typ av behållare kan efter ansökan prövas av Rambo. 

19 § Hushåll med enskilt abonnemang får kärl, påsar, säckar och latrinbehållare av Rambo. Kostnaden 

för dessa ingår i avgiften enligt renhållningstaxa. Emballaget ägs av Rambo och ska användas till 
avsedda avfallsslag. 
 
Flerbostadshus och verksamheter såsom affärer, hotell, vårdinrättningar, restauranger med flera bekostar 
och äger själva sina kärl, påsar, säckar och eventuellt övrigt emballage. Kärl, påsar, säckar och 
säckhållare ska vara av modell som Rambo godkänner och kan införskaffas hos Rambo till 
självkostnadspris. 
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20 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl.  

Transport och hämtställen 

21 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighet utmed för hämtningsfordonet farbar väg, på 

annan överenskommen plats eller på en av den renhållningsansvarige anvisad plats. 

Allmänna villkor för farbar väg framgår av bilaga 2 ”Anvisningar för transportvägar”.  

I särskilda fall kan Rambo göra avsteg från visst detaljkrav på farbar väg. Detta under förutsättning att 
Rambos riskbedömning, utifrån både arbetsmiljö och trafiksäkerhet, visar att riskerna är sådana att de 
kan accepteras. 

22 § För grupper av fastigheter utmed vägar som inte är farbara för hämtningsfordon kan den 

renhållningsansvarige komma att anvisa plats för hämtning av hushållsavfall i gemensamma kärl för flera 
fastigheter. 

Tätare hämtningsintervall än ordinarie intervall kan komma att tillämpas utifrån tillgängligt utrymme, typ 
av boende, verksamhet etc. 

23 § Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället normalt vara placerad i anslutning till hämtnings-

fordonets uppställningsplats. Kortare dragväg kan beställas mot särskild avgift. Vid synnerliga skäl kan 
Rambo godkänna annan placering. 

All dragväg mellan avfallsbehållarens hämtställe och fordonets uppställningsplats ska vara hårdgjord, 
jämn och tillräckligt bred samt vid hämtningstillfället vara snöröjd och halkbekämpad.  

Kärl ska vid hämtningstillfället stå så att draghandtaget är vänt mot renhållningspersonalen och får till 
exempel inte vara vänt in mot vägg, staket eller buskage. 

Vid underjordsbehållare, eller annan avfallsbehållare som kräver hämtning med kranbil, ska kranbilen 
kunna ta sig fram till behållaren. Inga hinder får finnas inom kranens rörelseområde.  

Särskilda regler som gäller vid tömning av enskild avloppsanläggning finns samlade i kapitel 4, 
”Hushållsavfall – avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar”. 

Hämtningsområde 

24 § Kommunen utgörs av ett hämtningsområde. 

Inom hämtningsområdet erbjuds följande tre abonnemangsformer: 

 ”Hemsortering i fyrfackskärl”, 

 ”Sorterat matavfall och restavfall”  

 ”Blandat mat- och restavfall” 

Vägens framkomlighet för stort hämtningsfordon avgör om abonnemang ”Hemsortering i fyrfackskärl” kan 
erbjudas eller ej. 

Abonnemangsformer 

25 §  

Abonnemang ”Hemsortering i fyrfackskärl”; Varje fastighet får i normalfallet två 370 liters kärl med 
vardera fyra fack för sortering av matavfall, restavfall, förpackningar av papper/kartong, plast, metall, 
färgat och ofärgat glas samt tidningar. Ytterligare avfallsslag kan tillkomma via mindre behållare som 
hängs på kärlen vid hämtning. Upp till tre fastigheter kan också dela ett abonnemang enligt §43. 
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De hushåll som vill kompostera sitt matavfall ska anmäla detta till miljönämnden enligt §40. 

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall”; Varje fastighet får i normalfallet ett 140 liters kärl för 
sitt matavfall och ett 140 liters kärl för sitt restavfall. Upp till tre fastigheter kan också dela ett 
abonnemang enligt §43, eller vara del i gemensamma kärl för fler fastigheter enligt §44.   

Hushållets förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar ska 
sorteras ut och lämnas till Återvinningsstation eller Återvinningscentral.  

De hushåll som vill kompostera sitt matavfall ska anmäla detta till miljönämnden enligt §40. 

Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall”; Varje fastighet får i normalfallet ett 190 liters kärl för sitt 
blandade mat- och restavfall. Upp till tre fastigheter kan också dela ett abonnemang enligt §43, eller vara 
del i gemensamma kärl för fler fastigheter enligt §44.   

Hushållets förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt tidningar ska 
sorteras ut och lämnas till Återvinningsstation eller Återvinningscentral. 

Hämtningsintervall 

26 §  

En- och tvåbostadshus för helårsboende 

 

Abonnemang ”Hemsortering i fyrfackskärl”  

 Restavfall, matavfall, tidningar och metallförpackningar (Kärl 1) hämtas varannan vecka, året runt. 

 Pappers-, plast- och glasförpackningar hämtas var fjärde vecka (Kärl 2), året runt. 

Vilka avfallsslag som ska läggas i kärl 1 respektive kärl 2 beslutas av Rambo och kan komma att ändras.  

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall” 

 Matavfall hämtas varannan vecka, året runt. 

 Restavfall hämtas varannan vecka, året runt. 

Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 Blandat mat- och restavfall hämtas varannan vecka, året runt.  

 

En- och tvåbostadshus för fritidsboende 

Samma abonnemangstyper och hämtningsintervall som för helårsboende ovan. Hämtning sker dock 
endast under april - september (vecka 14 – 39). 

Vid behov av enstaka hämtning under oktober - mars (vecka 40 – 13) kan detta beställas som extra 
tjänst. Hämtning sker då vid nästkommande ordinarie hämtningsrunda för helårsboende i området. 

Vid behov av hämtning året runt kan även helårsabonnemang tecknas. 

 

Flerbostadshus samt verksamheter med behov av hämtning av hushållsavfall året runt 

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall” 

 Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka, året runt. 

 Restavfall hämtas minst en gång varannan vecka, året runt. 
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Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 Blandat mat- och restavfall hämtas minst en gång varannan vecka, året runt. 

 

Verksamheter med behov av säsongsmässig hämtning av hushållsavfall 

Abonnemang ”Sorterat matavfall och restavfall” 

 Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka under den tidsperiod som överenskommits 
mellan Rambo och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. 

 Restavfall hämtas minst en gång varannan vecka, under den tidsperiod som överenskommits 
mellan Rambo och fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren. 

Abonnemang ”Blandat mat- och restavfall” 

 Blandat mat- och restavfall hämtas minst en gång varannan vecka under den tidsperiod som 
överenskommits mellan Rambo och fastighetsinnehavaren/ nyttjanderättshavaren. 
 

Kontroll av källsortering 

27 § Rambo kan komma att kontrollera renhet på källsorterat material vid hämtning. Vid felsortering 

uppmärksammas abonnenten på felsorteringen och uppmanas rätta till sorteringen innan tömning kan 
utföras. 

Vid upprepad felsortering kan abonnemanget komma att omklassas till abonnemangsformen ”Blandat 
mat- och restavfall”. 

Denna kontroll och omklassning gäller även för fastighetsinnehavare med beviljat längre 
hämtningsintervall för restavfall. 

Särskilt om latrinhämtning 

28 § Tjänsten hämtning av latrin kommer på sikt att fasas ut. Under en övergångsperiod tillhandahålls 

fortsatt latrinhämtning mot avgift enligt gällande taxa.  

 I ett latrinabonnemang ingår upp till 10 stycken latrinbehållare av engångstyp per år. Nya 
behållarna hämtas på den plats som Rambo meddelar.  

 Hämtning av latrin sker efter beställning.  

 Latrinbehållare ska placeras vid ordinarie hämtställe för hushållsavfallet eller enligt 
överenskommelse.  

 Latrin får inte läggas i kärl/säck eller container.  

Särskilt om grovavfall mm 

29 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag. 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall förpackat i säckar 

 Trädgårdsavfall lös volym (container) 

 Kyl- och frysmöbler   

Grovavfall mm från hushåll, som ska hämtas av Rambo, ska förses med märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall. Grovavfall ska, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage.  

Särskild avgift för hämtningen kan tas ut och framgår i förekommande fall i renhållningstaxan. 
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Kap 4. Hushållsavfall – avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar 

Allmänna regler 

30 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att fastighetens avloppsanläggning sköts och underhålls. 

Vid funktionskrav på återfyllnad med vatten efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren för att 
återfyllnad sker.  

Avloppsanläggningens placering ska vara tydligt utmärkt på fastigheten. Tydlig instruktion för tömning 
av anläggningen ska finnas tillgänglig vid tömning. 

När avloppsanläggning ligger utanför den egna fastigheten ska det på tömningsplatsen tydligt anges 
vilken fastighet som anläggningen betjänar. 

Fastighetsinnehavaren ska tillse att väg fram till avloppsanläggning som ska tömmas är framkomlig. 

Se vidare bilaga 2 ”Anvisningar för transportvägar” samt detaljerade krav på framkomlighet nedan. 

Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och avloppsanläggning som ska tömmas bör inte 
överstiga 10 meter. Vid avstånd därutöver och upp till 50 meter tas fast extra avgift ut enligt gällande 
taxa. 

Maximal normal sughöjd mellan slamfordon och avloppsanläggningens botten är 6 meter.  

Vid avstånd över 50 meter mellan uppställningsplats för slamfordonet och avloppsanläggning, sughöjd 
över 6 meter eller andra förhållanden som kräver extra personal, särskild utrustning och/eller 
specialtransport såsom traktor, båt etc. för att kunna utföra slamsugningen, tas särskild avgift ut enligt 
gällande taxa. 

För att undvika extra avgift vid tömning kan fastighetsinnehavaren, på egen bekostnad, tillhandahålla 
kompletterande tömningsutrustning. Slangtyp och kopplingar ska då godkännas av Rambo. 

Lock eller manlucka ska på tömningsdagen vara frilagd från jord, snö eller annan övertäckning. Lock 
eller manlucka får vid tömningstillfället vara stängd med sprint eller liknande under förutsättning att den 
är lätt att öppna för hämtningspersonalen. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får 
väga högst 15 kg. 

Sugkopplingar ska på tömningsdagen vara lätt tillgängliga. 

Om tömning inte kan utföras vid aviserad tidpunkt på grund av hinder som åligger 
fastighetsinnehavaren att åtgärda inför tömning debiteras framkörningsavgift enligt gällande taxa. 

Kan tömning inte utföras, på grund av bristande tillgänglighet, av tekniska skäl eller annan orsak, 
informerar Rambo miljönämnden. 

Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att 
befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning beställs av fastighetsinnehavaren. 

Efter sluttömning avslutar Rambo abonnemanget och meddelar miljönämnden härom. 

Slamavskiljare 

31§ Hämtningsintervall 

Slamavskiljare ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion. 
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 Tömning av slam från slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst 1 gång per år, eller i 
enlighet med miljönämndens beslut. 

 Tömning av slam från slamavskiljare med enbart bad, disk och tvätt (BDT) anslutet ska ske minst 
1 gång vartannat år, eller i enlighet med miljönämndens beslut. 

Rambo schemalägger ordinarie tömning av slamavskiljare utifrån gällande hämtningsintervall, effektivt 
nyttjande av renhållningsfordon och mottagarens möjlighet att ta emot och behandla slammet. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. 

Akuttömning, enstaka kompletterande tömning och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas 
och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Sluten tank 

32 § Hämtningsintervall 

 Tömning av slam från sluten tank för traditionell WC ska ske minst 1 gång per år, eller i enlighet 
med miljönämndens beslut. 

 Tömning av slam från sluten tank för extremt snålspolande toalett, dvs med mindre än en liter per 
spolning i genomsnitt, ska ske minst 1 gång vartannat år, eller i enlighet med miljönämndens 
beslut. 

Fastighetsinnehavaren beställer i normalfallet tömning av slam från sluten tank. Beställd tömning utförs 
inom 5 arbetsdagar, beställningsdagen inräknad, till ordinarie avgift enligt gällande taxa. Akuttömning kan 
beställas och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Rambo kan komma att schemalägga ordinarie tömning av slutna tankar områdesvis för transport till 
hygieniseringsanläggning med näringsåterföring till åkermark. Rambo schemalägger då tömningen utifrån 
hämtningsintervall, hygieniseringsprocess och lantbrukets regler för gödsling av åkermark. 
Schemaläggning kan också komma att ske utifrån annan mottagares möjlighet att ta emot och behandla 
slammet. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. Akuttömning, enstaka 
kompletterande tömning utanför schema och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas och 
utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Minireningsverk och annan avloppsanläggning 

33 § Hämtningsintervall 

Minireningsverk och annan avloppsanläggning ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en 
fullgod funktion. 

 Tömning av slam från minireningsverk och annan avloppsanläggning ska ske minst 1 gång per år 
eller i enlighet med miljönämndens beslut. 

Rambo schemalägger ordinarie tömning av minireningsverk och annan avloppsanläggning utifrån 
gällande hämtningsintervall, effektivt nyttjande av renhållningsfordon och mottagarens möjlighet att ta 
emot och behandla slammet. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. 

Akuttömning, enstaka kompletterande tömning och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas 
och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 
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Fosforfälla 

34 § För hämtning av filtermaterial i säck bör avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och 

fosforfälla vara högst 10 meter vid filterkassett/storsäck om 500 kg, och högst 5 meter vid 
filterkassett/storsäck om 1 000 kg.  

Den fria höjden ska vara minst 7 meter inom kranens rörelseområde. 

För hämtning av filtermaterial i lösvikt gäller att filtermaterialet ska vara sugbart.  

För hämtning av filtermaterial i lösvikt gäller samma bestämmelser om avstånd till 
slamsugningsfordonets uppställningsplats och maximal sughöjd som för slamsugning av slamavskiljare. 

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial snarast tillföras anläggningen genom 
fastighetsinnehavarens försorg.  

Hämtningsintervall 

Byte av filtermaterial i fosforfälla ska ske regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion.  

 Byte/hämtning av uttjänt filtermaterial ska ske i enlighet med miljönämndens beslut. 

Fastighetsinnehavaren beställer hämtning. 

Hämtning utförs efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och Rambo. 

Kap 5. Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

35 § Dessa föreskrifter, med undantag för 29§, gäller även för det avfall från verksamheter som är 

jämförligt med hushållsavfall. 

Med hushållsavfall jämförligt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 

Fettavskiljare 

36 § Allmänna regler för tömning av avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar, 30§, gäller 

även för fettavskiljare. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fastighet har erforderlig fettavskiljning i enlighet med VA-
huvudmannens eller miljönämndens regler och tillstånd.  

Vid funktionskrav på återfyllnad med vatten efter tömning ansvarar fastighetsinnehavaren för att 
återfyllnad sker.  

Kan tömning inte utföras på grund av bristande tillgänglighet, av tekniska skäl eller annan orsak 
informerar Rambo VA-huvudmannen eller miljönämnden. 

Hämtningsintervall 

Fettavskiljare ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en fullgod funktion, dock minst en gång per år 
eller i enlighet med VA-huvudmannens eller miljönämndens beslut och anvisningar. 

Rambo schemalägger ordinarie tömning av fettavskiljare utifrån gällande hämtningsintervall. 

Tömning enligt schema utförs till ordinarie pris enligt gällande taxa. Fastighetsinnehavare kan beställa 
återkommande tätare tömning inom ramen för den schemalagda tömningen. 
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Akuttömning, enstaka kompletterande tömning och tömning vid tidpunkt utanför schema kan beställas 
och utförs då mot extra avgift enligt gällande taxa. 

Kap 6. Annat avfall än hushållsavfall 

Uppgiftsskyldighet 

37 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på 

begäran av kommunen lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och 
hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

Kap 7. Undantag 

Allmänt 

38 § Anmälan och ansökan om undantag från dessa föreskrifter ska sändas till och prövas av 

Miljönämnden om inget annat anges nedan. 

Anmälan och ansökan ska alltid vara skriftlig, undertecknad av anmälaren/sökanden, inlämnad senast 
sex veckor innan undantaget avses börja gälla och innehålla uppgifter om: 

 anmälaren/sökanden, berörd fastighet och fastighetsinnehavare, 

 vilka avfallsslag som avses,  

 vilken tidsperiod som avses samt 

 skälen till undantag och/eller på vilket sätt omhändertagande av avfall avses ske. 
 

Anmälaren/sökanden ska visa att förutsättningarna för sökt undantag uppfylls så att undantaget kan 
beviljas utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Alla undantag som beviljas tidsbegränsas, såvida inget annat anges under respektive rubrik nedan.  

Förnyat undantag kräver förnyad ansökan, som prövas utifrån vid varje tillfälle gällande 
avfallsföreskrifter.  

Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter beviljas inte retroaktivt. Undantag gäller från och med 
det datum beslut om undantag fattas och under den tidsperiod som anges i beslutet.  

Ett beslut om undantag är personligt och upphör att gälla vid ägarbyte. Undantag som gäller 
kompostering av latrin och annat liknande avfall från torra toaletter enligt § 41 följer dock fastigheten.  

Beslut om undantag upphör också att gälla om angivna förutsättningar som ligger till grund för 
undantaget ändras, exempelvis genom ökad användning/belastning och/eller villkor för beviljat undantag 
inte längre uppfylls. Ändrade förutsättningar ska meddelas Rambo utan dröjsmål. 

Beviljade tillstånd upphör att gälla om miljönämnden konstaterar att hanteringen riskerar orsaka 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Avgift för handläggningen av ärendet kan tas ut enligt gällande taxa. 

Undantag från dessa föreskrifter befriar inte fastighetsinnehavaren från skyldighet att betala 
renhållningstaxans grundavgift, såvida inget annat anges under respektive rubrik nedan.  
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Eget omhändertagande av hushållsavfall 

39 § Trädgårdsavfall som uppkommer inom en fastighet får, utan särskild anmälan, komposteras på 

fastigheten av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren om det sker på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa eller miljön inte riskerar uppstå. 

Beträffande eldning av trädgårdsavfall hänvisas till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Munkedals kommun. 

40 § Matavfall som uppkommer inom en fastighet får, efter anmälan till miljönämnden, komposteras på 

fastigheten av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker isolerad behållare och på sådant sätt 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte riskerar uppstå. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. 

41 § Latrin och annat liknande avfall från torra toaletter som uppkommer inom en fastighet kan, efter 

ansökan och tillstånd från miljönämnden, få komposteras på fastigheten av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.   

Även samkompostering av matavfall och latrin kräver ansökan till miljönämnden. 

Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor som anges av miljönämnden och på sådant sätt att 
olägenhet för människors hälsa och miljö inte riskerar uppstå. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. 

Beviljat tillstånd följer fastigheten och dess aktuella torrtoalettlösning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att information om gällande tillstånd, förutsättningar och villkor förmedlas till ny fastighetsinnehavare eller 
annan nyttjanderättshavare.   

Längre hämtningsintervall för restavfall 

42 § Fastighetsinnehavare som sorterar ut och komposterar allt sitt matavfall på den egna fastigheten, 

eller lämnar allt matavfall till insamling i brunt kärl, kan efter anmälan till Rambo få sitt restavfall hämtat 
var fjärde vecka. 

För abonnemang ”Hemsortering med fyrfackskärl” kan det längre hämtningsintervallet erbjudas under 
förutsättning att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.   

Förutsättningen för längre hämtningsintervall är att mängden restavfall bedöms kunna rymmas i ett kärl 
av ordinarie storlek. 

Innan egen kompostering av matavfall påbörjas ska anmälan om komposteringen ha handlagts av 
miljönämnden. 

Längre hämtningsintervall kan komma att återkallas omedelbart om matavfall lämnas blandat med 
restavfallet. Det längre hämtningsintervallet kan också komma att återkallas om hushållsavfall från 
fastigheten omhändertas på annat ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt olämpligt sätt. 

Hämtningsintervall för restavfall en gång per kvartal kan enligt dessa avfallsföreskrifter inte nytecknas. 

Delat abonnemang för hushållsavfall 

43 § Fastighetsinnehavare av upp till tre närbelägna fastigheter kan, efter gemensam anmälan till 

Rambo, dela ett avfallsabonnemang under förutsättning att fastigheternas samlade avfall bedöms kunna 
rymmas i det/de kärl som ingår i det aktuella avfallsabonnemanget, med ordinarie hämtningsintervall. 
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Fastighetsinnehavarna ansvarar gemensamt gentemot Rambo för kärlens tillsyn, skötsel, placering vid 
hämtningstillfället och för eventuell dragväg. 

Varje fastighetsinnehavare är skyldig att betala hel grundavgift och delad hämtningsavgift enligt gällande 
taxa. 

Om ett avfallsabonnemang delas av helårsboende och fritidsboende utgår hämtningen från 
helårsabonnemanget. Hämtningsavgiften för helårsabonnemanget delas lika mellan fastigheterna. 

Gemensamma kärl för flera fastigheters hushållsavfall 

44 § Gemensamma kärl för fler fastigheter än tre kan erhållas efter överenskommelse mellan aktuell 

grupp av fastighetsägare/nyttjanderättshavare och Rambo. 

Den grupp som har överenskommit med Rambo om gemensamma kärl ansvarar gentemot Rambo för 
tillsyn och skötsel av kärl och eventuella kärlskåp, kärlplacering vid hämtningstillfället och för eventuell 
dragväg. 

Tätare hämtningsintervall än ordinarie intervall kan komma att tillämpas av utrymmesskäl, typ av boende, 
verksamhet etc. 

Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll och hämtningsavgift enligt särskild taxa. 

Dispens från hämtning av hushållsavfall 

45 § Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt 

omhändertagande kan, efter ansökan till miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan 
omhänderta allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från hälsoskydds- och 
miljösynpunkt godtagbart sätt. 

Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens återvinningscentral för att lämna sitt grovavfall, 
farligt avfall mm. 

Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.  

Dispens från hämtning av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall 

46 § Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är helt obeboelig kan, efter 

anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning.  

Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt obeboelig och inte kan 
bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas anmälan. 

Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. 

Obeboelig fastighet debiteras ingen grundavgift. 

47 § Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i hämtning av hushållsavfall.  

Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid av minst sex månader. 

Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid av minst hela innevarande års hämtningsperiod, april till och med september. 

Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte bebos alls. Tillsynsbesök får inte generera 
hushållsavfall. 
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Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavare om att fastigheten inte kommer att nyttjas under den tid som 
anmälan avser ska bifogas anmälan. 

Uppehåll i hämtningen gäller endast för ett år i taget. 

Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår. 

Längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning 

48 § Längre hämtningsintervall för avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning kan, efter ansökan 

till miljönämnden, medges under förutsättning att avloppsanläggningen har stadigvarande lägre 
belastning än vad den är dimensionerad för.   

Längre hämtningsintervall beviljas som längst 5 år i taget.  

Om fastigheten byter ägare, eller om anläggningens belastning ökar i sådan grad att förutsättningarna för 
längre hämtningsintervall inte längre uppfylls, upphör beviljat tillstånd att gälla.  

Eget omhändertagande av avloppsfraktioner från enskild avloppsanläggning 

49 § Ägare eller arrendator av jordbruksfastighet kan efter ansökan till miljönämnden ges tillstånd till 

eget omhändertagande av avloppsfraktioner från egen avloppsanläggning för spridning på åkermark.  

Även fastighetsinnehavare till intilliggande fastigheter till sådan jordbruksfastighet kan beviljas 
slamtömning genom jordbruksfastighetens försorg.  

För att få omhänderta och nyttja avloppsfraktionerna på åkermark krävs att nationella bestämmelser för 
hantering och spridning av avloppsfraktioner, liksom angivna villkor i miljönämndens beslut, följs.  

Tömning ska ske enligt tömningsinstruktion för aktuell avloppsanläggning, på sådant sätt och med 
sådant intervall att tömningen är likvärdig med slamsugning i kommunal regi. Slamavskiljare ska tömmas 
fullständigt. 

Tömning, hantering och spridning får ej ske så att risk för olägenhet för människors hälsa och miljö 
uppstår. 

Den som utfört tömningen ska redovisa datum för tömning skriftligen till miljönämnden senast en vecka 
efter tömningstillfället.  

Eget omhändertagande av avloppsfraktion beviljas som längst 5 år i taget. 

Om fastigheten byter ägare upphör beviljat tillstånd att gälla. 

Alternativt omhändertagande av filtermaterial från fosforfälla 

50 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till miljönämnden ges tillstånd till att låta angiven 

leverantör av nytt filtermaterial omhänderta använt filtermaterial. Detta görs lämpligen i samband med 
påfyllnad av nytt filtermaterial.  

Kvitto på byte av filtermaterial, liksom på omhändertagandet av det använda filtermaterialet, ska vid 
uppmaning utan dröjsmål sändas till miljönämnden. 

Om fastigheten byter ägare, eller vid byte av leverantör för filtermaterial, upphör beviljat tillstånd att gälla. 

Övriga undantag 

51 § Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till miljönämnden medges. Rambo är 

remissinstans i sådana frågor. 
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Synnerliga skäl kan till exempel vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och som inte 
riskerar innebära olägenhet för människors hälsa och miljö.  

Övriga undantag beviljas som längst 5 år i taget.  

Om fastigheten byter ägare upphör beviljat tillstånd att gälla. 

Kap. 8 Ikraftträdande, övergångsbestämmelser, omprövning 
och överklagande 

Ikraftträdande 

52 § Dessa avfallsföreskrifter, antagna av Munkedal kommunfullmäktige den 2016-XX-XX, § XX, träder 

i kraft 2017-xx-xx. 

53 § Övergångsbestämmelser kommer att gälla tills nytt insamlingssystem införts i hela kommunen. 

Dessa föreskrifters angivna abonnemangsformer och hämtningsintervall (25-26§§) börjar gälla etappvis 
för ett geografiskt område i taget, i takt med att det nya insamlingssystemet införs. 

Fram tills dess att fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare fått erbjudande att välja nytt sophämtnings-
abonnemang, i enlighet med dessa föreskrifter, gäller abonnemangsform och hämtningsintervall enligt 
tidigare beslutade avfallsföreskrifter från 1994-02-23 . 

Omprövning 

54 § Beslut som fattats med stöd av dessa föreskrifter kan omprövas av beslutsfattaren om 

förutsättningarna för beslutet ändrats, om villkoren i beslutet inte uppfylls eller om olägenhet för 
människors hälsa eller miljö riskerar uppstå. 

Överklagande 

55 § Överklagande av beslut som fattats med stöd av dessa föreskrifter görs hos Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. Överklagandet ska dock skickas till Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, Sotenäs kommun, 
inom tre veckor från det att berörd sakägare fick del av beslutet, för vidare befordran till länsstyrelse. 
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Bedömd investering och årlig driftkostnad vid införande av 

nytt insamlingssystem, Munkedal  
(Investering görs inom ramen för entreprenaden – betalas löpande via entreprenörsersättning) 

Bedömd investering enligt Alternativ 1 
 

4-facks kärl samt bruna och gråa  kärl 
 (kr) 

Bedömd investering enligt 
Alternativ 2 – som jämförelse 

Bruna och gröna kärl 
(kr) 

1 st 4-facksfordon  + 
skiftkörning 0,3 fordon 

3 000 000 1 st 2-facksfordon 1 5000 000 

1,5 st små fordon + 
skiftkörning 0,3 fordon  

1 275 000 1,5 st små fordon   1 275 000 

0,25 st stor 1-facksfordon 
(delas av 3 kommuner) 

375 000 0,25st stor 1-
facksfordon 

375 000 

1 st fordon för 
kärlutsättning mm 

500 000 1 st fordon för 
kärlutsättning mm 

500 000  

4-fackskärl, bruna och 
gröna kärl, inkl montering 
och utsättning 

8 726 000 Bruna och gröna kärl, 
inkl montering och 
utsättning 

3 680 000 

Summa bedömd 
investering 

13 876 000 Summa bedömd 
investering 

7 330 000 

 
 
 
 

Årlig driftkostnad 
enligt Alternativ 1 

som ska täckas av 
renhållningstaxans 

hämtningsavgift 
(kr/år) 

Årlig driftkostnad enligt  
Alternativ 2 – som jämförelse   

som ska täckas av   
renhållningstaxans  

hämtningsavgift 
(kr/år) 

Kapitalkostnad fordon 
(avskrivning och ränta*) 

765 000 
 

530 000 

Kapitalkostnad kärl 
(avskrivning och ränta*) 

1 311 000 680 000 

Insamlingskostnad 
(personal, lokal- och 
garagehyra, drivmedel, 
service och reparationer, 
gemensamma platser, 
matavfallspåsar) 

3 887 000 3 380 000 

Kostnad för uttransport 
och behandling av allt 
hushållsavfall, exkl farligt 
avfall 

1 300 000 1 300 000 

Summa driftkostnad – 
hämtningsavgift 

7 263 000 5 890 000 
 

 
* Kapitalkostnad utifrån 5 % kalkylränta och 8 års avskrivning på både fordon och kärl.                              
                                                                         
                                                                                          Fortsättning på Årlig driftkostnad - Se nästa sida! 
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Årlig driftkostnad enligt 

Alternativ 1 
 

som ska täckas av 
 renhållningstaxans  

grundavgift 
(kr/år) 

Årlig driftkostnad enligt 
Alternativ 2 – som jämförelse 

 
som ska täckas av  
renhållningstaxans 

grundavgift 
(kr/år) 

Kostnad för drift av 
avfallsanläggning/ÅVC 
Hästesked för 
anläggningar och 
maskiner, personal, 
drivmedel, service och 
reparationer) 

3 317 000 3 317 000 

Kostnad för uttransport 
och behandling av farligt 
avfall 

458 000 458 000 

Kostnad för drift av kontor 
(personal, hyra, växel, 
telefoner, datorer, 
programlicenser, 
kopiering, porto) för 
kundservice, register-
hållning, fakturering, 
information, planering 
och utveckling etc 

1 053 000 1 053 000 

Arrende till Munkdals 
kommun för 
anläggning/ÅVC 
Hästesked 

1 228 500 1 228 500 

Summa driftkostnad - 
grundavgift 
 

5 956 500 5 956 500 

 
Total årlig 
driftkostnad 
 

 
13 319 500 

 
11 846 500 

Tillkommer under 
införandet: 
Kostnad för informations- 
och valprocessen i 
samband med införande 
av nytt insamlingssystem 

300 000 300 000 
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Taxeskiss Renhållningsavgift samt Jämförelse 

2009-2016, Munkedal 

Hämtningsabonnemang 
för en- och tvåbostadshus 
 
 
Grundavgift om 1570 kr  
ingår i renhållningsavgiften 

Alternativ 1 
Med 4-fackskärl, gröna och 
bruna kärl 
 
Taxeskiss 
Renhållningsavgift*  
inkl moms (kr/år) 

Alternativ 2 
Med enbart gröna och 
bruna kärl 
 
Taxeskiss 
Renhållningsavgift*  
inkl moms (kr/år) 

Hemsortering i fyrfackskärl 
 

Helårsboende 3200 - 

Fritidsboende 2700 - 

 

Sorterat matavfall och restavfall (brunt + grönt kärl) 
 

Helårsboende 3200 2800 

Fritidsboende 2700 2300 

 

Blandat mat- och restavfall (grönt kärl) 
 

Helårsboende 4700 4300 

Fritidsboende 4200 3800 

 

Del i gemensamma kärl/skåp 
 

Helårsboende - Sorterat 
matavfall och restavfall  

2700 2300 

Helårsboende - Blandat mat- 
och restavfall 

4200 3800 

Fritidsboende - Sorterat 
matavfall och restavfall 

2400 2000 

Fritidsboende - Blandat mat- 
och restavfall 

3900 3500 

 

*Hemkompostering av hushållets matavfall ger ingen taxerabatt. Vid undantag om längre 

hämtningsintervall för restavfall, till var fjärde vecka, föreslås dock avgiften bli cirka 300 kr lägre för 

helårsabonnemang respektive 150 kr lägre för fritidsabonnemang.                 

     Fortsättning nästa sida! 
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Jämförelse med renhållningsavgift för helårsboende år 2009 – 2016, 

Munkedal 

 

En- och 
tvåbostadshus  

 
 

Hämtnings-
abonnemang  

 
 
 

 
 
 
 
 

Avgift år  
2009,  

inkl moms 
(kr) 

Grundavgift 
ingår 

 
 
 
 
 

Avgift år 
2016,  

inkl moms 
(kr) 

Grundavgift 
ingår 

 
Alternativ 1  

Med 4-fackskärl, 
gröna och bruna 

kärl 
Ny avgift enligt 

taxeskiss*, 
inkl moms  

(kr)  
Grundavgift om 
1570 kr ingår 

 
Alternativ 2 
Med enbart 

bruna och gröna 
kärl  

Ny avgift enligt 
taxeskiss*,  
inkl moms   

(kr) 
Grundavgift om 
1570 kr ingår 

Hemkompostering i 
fyrfackskärl 

- - 3200 
 

- 
 

Sorterat matavfall 
och restavfall 

- - 3200 
 

2800 
 

Sorterat mat- och 
restavfall ,  
med egen 
kompostering  
av hushållets 
matavfall 

 1786 (tätort) 
 
1109 (glesbygd 
med hämtning var 
4:e vecka) 

1913 (tätort) 
 
1187 (glesbygd 
med hämtning 
var 4:e vecka) 
 

3200 
 

2800 
 

Blandat mat- och 
restavfall 
 

 2336 (tätort)    
 
1786(glesbygd) 

2502 (tätort) 
 
1913 (glesbygd) 

4700 
 

4300 
 

 

Flerbostadshus 
 

Hämtningsabonnemang 
 

 
Avgift år 

2016,  
inkl moms 

(kr) 
 

 

Ny avgift enligt taxeskiss, 
inkl moms  

(kr)  
Grundavgift per lägenhet 785 kr 

 

Sorterat matavfall och restavfall  
Exempel:  15 lgh och två abonnemang med 
190 l kärl för matavfall + 660l kärl för 
restavfall . 
Hämtningsintervall varje vecka 

 15 lgh x785 = 11 775 
2 ab x 5000 = 10 000 
Totalt              21 775  
 

Blandat mat- och restavfall  
Exempel:  15 lgh och två abonnemang med   
660l kärl  
Hämtningsintervall varje vecka 
 

15 lgh 
2 ab x 10 993= 
            21 986 
 

15 lgh x785 = 11 775 
2 ab x 7000 = 14 000 
Totalt              25 775 
 

 

*Hemkompostering av hushållets matavfall ger ingen taxerabatt. Vid undantag om längre 

hämtningsintervall för restavfall, till var fjärde vecka, föreslås dock avgiften bli cirka 300 kr lägre för 

helårsabonnemang respektive 150 kr lägre för fritidsabonnemang. 
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  2016-05-17 Dnr: KS 2016-205
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

DILAB AB – byggnation i Dingle 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tillstyrker att DILAB AB bygger till befintliga lokaler på 
fastigheten Lågum 1:32 i Dingle med 6-8000 m2 till en bedömd kostnad av ca 50 
mnkr. 
 

Sammanfattning 
New Wave Mode AB hyr sedan början av 2000-talet lokaler av DILAB AB i Dingle. 
New Wave Mode har plocklager i lokalerna och säljer kläder till affärer etc. New Wave 
Mode är trångbodda och har annonserat behov av ytterligare lokaler i direkt 
anslutning till befintliga lokaler. Företaget har lager på andra platser i landet men det 
innebär att hanteringen inte blir rationell. 
 
I en skrivelse daterad 2016-05-09 efterfrågar New Wave Mode möjligheten att bygga 
ut befintliga lokaler och hyran för detta. DILAB har behandlat förfrågan på 
styrelsemöte den 16 maj 2016 och då beslutat vända sig till Kommunfullmäktige för 
ett godkännande av att driva projektet ”tillbyggnad på Lågum 1:32”. 
 
Ett avtal har upprättats där kommunen bistår DILAB och New Wave Mode under 
projektering mm av den nya anläggningen. 
 
Mellan DILAB och New Wave Mode AB kommer nya hyresavtal att upprättas. 
 
DILAB ägs till 51 % av Munkedals kommun och till 49% av New Wave AB. 
Kommunens ägande har varit föremål för rättslig prövning. 
 
Tillbygget och den utökade verksamheten har stor betydelse för arbetsmarknaden 
genom att nya arbetstillfällen skapas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Viktigt förutsättning är att kostnaderna för tillbygget täcks av kommande hyresavtal 
och att det blir en relativt lång avtalsperiod. 
Kommunen lämnar inte borgen för lånet/investeringen eftersom det är ett delägt 
bolag   

     

 
Beslutet expedieras till: 
DILAB 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2016-05-13 Dnr: KS 2016-187
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

Remiss gällande valkretsindelning vid val till 
regionfullmäktige (landstingsfullmäktige). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka regionstyrelsen i Västra Götalandsregionens 
förslag till ny valkretsindelning för val till regionfullmäktige. 
 

Sammanfattning 
Genom en ändring av vallagen är varje landsting från och med den 1 januari 2015 en 
enda valkrets vid val till landstingsfullmäktige, om inte regionfullmäktige beslutar att 
dela in landstinget i två eller flera valkretsar. 
 
Valkretsarna för val till riksdagen ändrades från och den 1 januari 2015 och följer 
Västra Götalandsregionens förslag: 
 

 Göteborgs kommun 
 Västra Götalands läns västra valkrets (Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, 

Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 
kommuner), 

 Västra Götalands läns norra valkrets (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, 
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg och Åmål kommuner), 

 Västra Götalands läns södra valkrets (Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner), 

 Västra Götalands läns östra valkrets (Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm Töreboda och Vara kommuner). 

 
 
Om regionfullmäktige vill besluta att dela in landstinget i två eller flera valkretsar ska 
detta beslut fattas senast den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen 
ska gälla för första gången. För att beslutet ska gälla ska det fastställas av 
Länsstyrelsen. Dessförinnan ska kommunerna ha fått tillfälle att yttra sig. 
Senast den 30 april valåret fastställer Länsstyrelsen hur många valkretsmandat som 
varje valkrets ska ha. 
 
Regionstyrelsen föreslår att valkretsarna för val till regionfullmäktige 
(landstingsfullmäktige) ska vara de samma som vid val till riksdagen. 
 
Yttrandet ska vara regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 
30 augusti 2016.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser för Munkedals kommun 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen@vgregion.se) 
Akt 

Linda Ökvist Håkan Sundberg 
Kommunsekreterare Kommunchef 
Administrativa enheten  
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Valkretsar vid 2014 års val till riksdag och landsting 
 

Göteborgs kommun 

 

Älvsborgs norra/Västra Götalands läns norra 

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Trollhättan, 
Vårgårda, Vänersborg och Åmål 

 

Älvsborgs södra/Västra Götalands läns södra 

Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 

 

Bohusläns/Västra Götalands läns västra  

Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, 
Tanum, Tjörn, Uddevalla, Öckerö 

 

Skaraborgs/ Västra Götalands läns östra 

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara 
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  2016-05-20 Dnr: KS 2016-192  

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Margareta Andersson Catarina Ross    
Ekonom  Ekonom 
 

Kommunstyrelsens delårsbokslut april 2016 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas 
effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 
Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet består av en ekonomisk 
sammanställning med årsprognos för Kommunstyrelsens verksamheter samt 
investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
Utfallet för investeringar prognosticeras för året till 26,85 mnkr. Årsbudgeten för 
investeringarna uppgår till 39,250 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till ett periodiserat resultat på 
+4,195 mnkr och årsprognosen visar på ett underskott om -15,410 mnkr. 
 
Sektor Omsorg presenterar åtgärder som avser flera hemmaplanslösningar för att 
minska externa kostnader. Fortsatt arbete med hemtjänstens och hemsjukvårdens 
organisation och arbetssätt. 
Utöver åtgärdsförslagen pågår bl a utvecklingsarbete mellan sektor omsorg samt 
barn och utbildning avseende samverkan att bygga upp större kapacitet i 
förebyggande verksamheter och s.k. hemmaplanslösningar.  

Detaljer kring Kommunledningskontoret och övriga sektorer återfinns i bilagor. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ett underskott vid årets slut ska avbalanseras snarast och senast inom 3 år enligt 
ekonomistyrningsprinciperna. En plan ska upprättas för hur det negativa resultatet 
ska återställas och delges kommunstyrelsen. 

Miljö 
Ingen påverkan 

Folkhälsa 
Ingen påverkan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information på samverkansmöte 2016-05-30.  

Inga ytterligare konsekvenser 
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1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för 
all kommunal personal (oavsett var i organisationen de befinner sig). Till stöd i sitt arbete har 
kommunstyrelsen en förvaltning bestående av kommunchef, fyra verksamhetssektorer, Barn och 
Utbildning, Omsorg och Samhällsbyggnad samt ett kommunlednings kontor. Kommunchefen har 
helhetsansvar för kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsens andel av kommunens budget är 99 %, resterande andel finns inom 
Byggnadsnämnd, Lönenämnd samt smånämnder. En allt större del av den kommunala 
verksamheten bedrivs i form av bolag, förbund eller gemensam nämnd. Miljö, Lön och IT-
verksamheten bedrivs i gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. Även VA-verksamheten drivs i 
samverkan med andra kommuner, här i aktiebolag tillsammans med Uddevalla och Färgelanda. 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän bedrivs även i ett förbund. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, har hand om frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Skall enligt kommunallagen lägga 
förslag till beslut i alla ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige, om inte någon annan 
nämnd har gjort det. Ansvarar för den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten, 
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet i övrigt samt ansvarar för utvecklingen av 
den kommunala demokratin. 

1.2 Viktiga händelser 
Kommunledningskontoret: Året som gått har präglats av hög personalomsättning vilket har fått till 
följd att vissa projekt stannat upp samt i övrigt inneburit en ansträngande arbetssituation på flera 
enheter. 

Öppnande av Medborgarcentrum med ökad tillgänglighet skedde i mars och verksamhetsprogram 
samt ny utrustning kommer att installeras under maj månad. 

Sektorn Barn och utbildning: Flyktingmottagandet har ökat under perioden. Antal barn i skolorna 
ökade med 125 elever från år 2015. Kungsmarksskolan vann SM i Robocup Junior. Elever från 

Kungsmarksskolan tävlade i SM i robotprogrammering för juniorer - och vann! Nu är de uttagna att 
delta på VM i Tyskland i sommar. 

Från och med februari är det tre förskolechefer som leder förskolorna i kommunen. Tidigare var det 
två. 

Unikum, webverktyg på nätet, har introducerats där både föräldrar, pedagoger, barn och 
förskolechef möts i den digitala världen. Bruksskolan startade i januari en förberedelseklass. 
Invigning av Medborgarcentrum och renovering av bibliotekets lokaler innebär en utökad service till 
medborgarna med ökad tillgänglighet. 

Avdelning VoÄ: Kommunstyrelsen har fattat beslut om nya kvalitetsnivåer för biståndsbedömda 
insatser inom hemtjänsten. Detta tillsammans med att biståndshandläggare följer upp och omprövar 
beslut oftare och snabbare kan vara en av orsakerna till att hemtjänsttimmarna stabiliserats och 
tom minskat något första kvartalet 2016. Den nationella satsningen "ökad bemanning i 
äldreomsorgen" har gett en stabilare bemanning. Äldreomsorgen i Munkedals kommun har åter fått 
mycket fina resultat i brukarundersökningen där hemtjänsten hamnar som nr 7 i rankingen för hela 
Sverige. KS/KF har tagit inriktningsbeslut om att minska från fem till tre äldreboende i kommunen. 
Processen har påbörjats och en omstrukturering kommer ske succesivt. Lokala seniornätverk har 
startat upp i Svarteborgsområdet, Hedekas och Munkedal. 

Avdelning IFO: Efter att Tanumsteamet för ensamkommande barn avslutade sin verksamhet har vi 
under året succesivt tagit emot de barnen. Lysekil sade upp avtalet gällande familjerätt i januari 
vilket inneburit ytterligare en del i myndighetsutövningen som vi inte tidigare haft. Under början av 
året har vi arbetat med att iordningställa Barnkullens öppenvårdsverksamhet som kommer starta 
upp under maj månad. 
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Avdelning Stöd: Två nya fastigheter har presenterats och står till verksamhetens förfogande 2016. 
Två ny rekryteringar har gjort på chefsidan, en arbetsmarknadschef och en integrationschef. 
Kvalités och nivå arbetet håller på att implementeras i LSS verksamheterna. 

1.3 Ekonomi 
1.3.1 Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. Utfall 
Jan – Apr 

2016 
Budget 
2016

Periodens 
resultat 

Jan – Apr 
2016

Budget 
helår 2016 

Periodens 
resultat 

Jan – Apr 
2015

Verksamhetens intäkter 50.42 40.70 9.73 124.35 11.76

Verksamhetens kostnader   -226.65    -221.34 -5.31    -661.54 -12.98

Nettokostnader -176.23   -180.64 4.41   -537.19 -1.22

Kommunbidrag 189.82 189.86 -0.04 564.83 -0.03

Resultat efter 
kommunbidrag 

13.59 9.22 4.37 27.64 -1.25

Kapitalkostnader -9.34 -9.16 -0.18 -27.48 -0.72

Årets resultat 4.25 0.05 4.19 0.16 -1.97

 
Kommunstyrelsens resultat för perioden jan-april 2016 är +4,2 mnkr. Årsprognosen pekar på ett 
underskott om 15,4 mnkr. 

Utfallet för kommunstyrelsen visar på ökade intäkter samt ökade kostnader.  

De ökade intäkterna är riktade statsbidrag samt statsbidrag för nyanlända från Migrationsverket. 

Ökade kostnader finns inom de verksamheter som erhåller statsbidragen men framförallt är det 
ökade kostnader inom Hemtjänsten och externa placeringar inom IFO och Stöd. 

Den stora avvikelsen mellan årsprognos och utfall är nya mycket kostsamma placeringar och 
eftersläpning i debiteringar. 

Sammanställning av nämndens verksamheter (mnkr) 

 Periodens 
resultat 

Apr 2016 
Årsprognos 

2016

Kommunledningskontor 3.46 3.00

Sektor Samhällsbyggnad -0.20 -2.06

Sektor Barn och utbildning 2.99 0.70

Sektor Vård och Omsorg 1.42 -7.15

Sektor Stöd -3.47 -9.90

Summa Kommunstyrelsen 4.20 -15.41

Kommunstyrelsens resultat för perioden jan-april 2016 är +4,2 mnkr. Årsprognosen pekar på ett 
underskott om 15,4 mnkr. 
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Kommunledningskontoret visar ett utfall för perioden på 3,5 mnkr med en årsprognos om 3,0 mnkr. 
Merparten av överskottet avser anslaget kommunstyrelsens till förfogande. Näringsliv samt 
Bilvården beräknar ett positivt resultat medan förtroendevaldas verksamhet beräknas gå med 
underskott. Ett avgångsvederlag på personalavdelning belastar.  

Sektor samhällsbyggnads utfall för perioden är minus 0,3 mnkr medan årsprognosen visar minus 2,1 
mnkr. Främst beror detta ej budgeterade driftskostnader för Dingleskolan. Dessa kostnader 
balanseras något av låga driftskostnader inom fastighet, erhållna bidrag samt återhållsamhet med 
inköp, kurs mm. 

Sektorn Barn och Utbildning visar ett positivt periodiserat utfall på 3,0 mnkr. Årsprognosen anges till 
0,7 mnkr. Det positiva resultatet beror på erhållna statsbidrag för nyanlända barn inom skola och 
barnomsorg samtidigt som det är svårigheter med att erhålla behörig personal till verksamheterna 
vilket innebär att anställningar görs på viss tid och därmed ger lägre personalkostnader. Stor 
osäkerhet pga av det stora antalet nyanlända barn som finns inom alla sektorns verksamheter. 
Sektorn har enstaka vakanser som tillsätts under försommaren och hösten. Kunskapens hus flytt till 
nya lokaler innebär också en osäkerhetsfaktorer med ökade kostnader. 

Sektor Omsorg har ett utfall på -2,1 mnkr med en beräknad årsprognos om -17,1 mnkr. De största 
orsakerna är ökade kostnader inom hemtjänst och ökade kostnader för placeringar inom IFO och 
Stöd. 

Inom Vård och Äldreomsorg visar Hemtjänst ett underskott. Kommunstyrelsen har fattat beslut om 
nya kvalitetsnivåer för biståndsbedömda insatser inom hemtjänsten. Detta tillsammans med att 
biståndshandläggare följer upp och omprövar beslut oftare och snabbare kan vara en av orsakerna 
till att hemtjänsttimmarna stabiliserats och tom minskat något första kvartalet 2016. Beviljad 
hemtjänst inklusive delegerad HSL ligger i genomsnitt något högre under januari-april jämfört med 
samma period 2015 medan kostnadsutfallet jan-april 2016 ligger på samma nivå som jan-april 
2015. Hemsjukvård inklusive nattpatrullen, har ett underskott mot budget vilket beror på behov av 
extrapersonal, mertid och övertid på grund av ökad volym och hög arbetsbelastning i 
hemsjukvården. Detta kompenseras dock till viss del av statliga stimulansmedel under 2016. 
Särskilt boende har ett positivt resultat tack vare stimulansmedel från staten vilket avser nationell 
satsning på ökad bemanning i Äldreomsorgen. Statsbidraget har gett möjlighet till öka bemanningen 
främst genom ökad sysselsättningsgrad.  

Inom avdelning IFO har det tillkommit kostnader för placeringar av vuxna missbrukare i april som 
inte varit med i tidigare prognos/utfall. Fortsätter dessa placeringar kommer det vara en ökad 
kostnad, vilken kan hejdas genom hemmaplanslösningar. Institutionsplacerade barn har tagits hem 
och placerats i familjehem vilket är en billigare lösning men ändå över budgetanslag för familjehem. 
Gällande institutionsplaceringar har vi tagit höjd, dock ser vi att det inte varit tillräckligt. 
Försörjningsstödet har ökat i takt med antal sökande. 

Inom avdelning Stöd har antalet personer som behöver insatser ökat, det har medfört fler 
placeringar hos externa aktörer. För att kunna möta det stegrande behovet har kommunen behövt 
rekrytera personer med kompetens inom utrednings och omsorgsarbete. Att utfallet inte har ett 
större negativt resultat beror på intäkterna för kommunens arbete med integration. 
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Specificerad verksamhetsanalys Vård och Äldreomsorg samt Barn och Utbildning 

Vård och Äldreomsorg 

Hemtjänst, visar på en prognos på -6,7 mnkr (-7,8 mnkr 2015). Kommunstyrelsen har fattat beslut 
om nya kvalitetsnivåer för biståndsbedömda insatser inom hemtjänsten. Detta tillsammans med att 
biståndshandläggare följer upp och omprövar beslut kan vara en av orsakerna till att 
hemtjänsttimmarna minskat första kvartalet 2016. Både antal brukarna och timmar per månad har 
minskat. Beviljad hemtjänst inklusive delegerad HSL ligger i genomsnitt något högre under januari-
april jämfört med samma period 2015, men jämfört med hela 2015 har hemtjänsten minskat med i 
snitt ca 360 tim/månad.  

Hemsjukvård inklusive nattpatrullen, Jämför vi utfallet 2015 med 2016 så förväntar vi oss ett lägre 
utfall trotts det kommer det prognostiseras ett underskott mot budget med cirka -0,5 mnkr. De 
höga kostnaderna beror till stor del av extrapersonal, mertid och övertid på grund av ökad volym 
och hög arbetsbelastning i hemsjukvården. Detta kompenseras till viss del av statliga 
stimulansmedel under 2016. 

Korttidsverksamheten, -0,1 mnkr. Det är framförallt sommaren som vi tror kommer att kosta. 

Särskilt boende, visar på +0,65 mnkr. Det är mycket tack vare stimulansmedel från staten vilket 
avser nationell satsningen på en ökad bemanning i Äldreomsorgen. Statsbidraget på 2,6 mnkr har 
gett möjlighet att öka bemanningen. Här ligger även ett spar på -1,8 mnkr (minskad 
mertid/timvikarier). 

Gemensamma, är en prognos på -0,45 mnkr som främst beror på spar. 

Barn och Utbildning 

 
Sektorn Barn och Utbildning visar ett positivt periodiserat utfall på 3,0 mnkr. Årsprognosen anges till 
0,7 mnkr. Det positiva resultatet beror på erhållna statsbidrag för nyanlända barn inom skola och 
barnomsorg samtidigt som det är svårigheter med att erhålla behörig personal till verksamheterna 
vilket innebär att anställningar görs på viss tid och därmed ger lägre personalkostnader. Stor 
osäkerhet pga av det stora antalet nyanlända barn som finns inom alla sektorns verksamheter. 
Sektorn har enstaka vakanser som tillsätts under försommaren och hösten. Kunskapens hus flytt till 
nya lokaler innebär också en osäkerhetsfaktorer med ökade kostnader. 

Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016
Vård och Äldreomsorg Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐april Budget Prognos helår Diff Budget

(tkr) (tkr) (tkr) (tkr)  vs Prognos
Hemtjänsten 39 818 46 757 17 127 41 547 48 298 ‐6 751
Hemsjukvården 16 423 18 610 3 046 16 696 17 196 ‐500
Korttidsboende 3 377 3 102 1 123 3 600 3 700 ‐100
Dagligverksamhet 1 865 1 933 551 2 077 2 077 0
Särskiltboende 48 978 55 448 16 998 54 113 53 459 654
Öppen verksamhet 613 433 130 449 449 0
Gemensamma 12 006 7 887 2 458 9 093 9 543 ‐450
Totaler 123 081 134 172 41 433 127 575 134 721 ‐7 146

Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016
Barn och Utbildning Utfall helår Utfall helår Utfall jan‐april Budget Prognos helår Diff Budget

(tkr) (tkr) (tkr) (tkr)  vs Prognos

Barnomsorg 40 525 40 142 13 374 44 973 44 573 400

Grundskolan 79 652 78 385 28 007 83 866 83 566 300

Särskolan 12 931 11 748 3 369 10 388 10 388 0

Gymnasieskola 39 517 41 248 13 740 43 331 43 331 0

Vuxenutbildning 3 437 4 156 1 331 4 161 4 161 0

Övrig verksamhet 7 263 7 751 5 116 7 808 7 808 0
Totaler 183 325 183 430 64 937 194 527 193 827 700
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1.3.2 Investeringsuppföljning  
Investeringsredovisning (mnkr) 

 

Kommunstyrelsen har en investeringsram på 39,25 mnkr exkl tilläggsbudget. Utfallet för januari-
april är 5,277 mnkr. Årsprognosen är 26,85 mnkr. Den enskilt största investeringen är Önnebacka 
förskola med en investeringsram på 15,0 mnkr, påbörjades 2015 och verksamheten flyttar in i juni 
2016. 

Kommunledningskontoret har totalt 3,0 mnkr i årsbudget. 2,7 mnkr uppskattas att förbrukas under 
2016. I stort handlar det om inköp av nya datorer samt fortsatt arbete med beslutsstödsystem. 

Sektorn Samhällsbyggnad. Några osäkra investeringar har angetts med utfall 0 kr. För fastigheter 
som berörs av tex äldreomsorgsplanen tillämpas stor försiktighet med investeringar. GC längs med 
Stalevägen är beroende av att Trafikverket utför åtgärden, något som är osäkert för närvarande. I 
utfallet har begärda överföringar från 2015 medräknats. Den enda riktigt stora investeringen är 
Önnebacka förskola, som påbörjades 2015. Verksamheten flyttar in i juni 2016. 

Sektorn Barn och Utbildnings investeringsanslaget på 600 tkr kommer att användas till inköp av 
möbler och inredning inom förvaltningens förskolor och skolor samt biblioteket och redovisas per 
enhet nedan. Kunskapens Hus har 900 tkr. I och med flytt till nya lokaler kommer 
investeringsanslaget att användas för iordningsställande av nya lokaler samt undervisningsmaterial. 
Ett antal nya yrkesutbildningar kommer att startas som har höga initialkostnader i 
undervisningsmaterial. 

Av Sektor Omsorgs investeringsanslag på 1,2 mnkr kommer anslaget att användas för inköp av nya 
sängar, madrasser, arkivskåp, omklädningsskåp, möbler samt larminstallationer på boende. 
Uppdateringar i verksamhetssystemet Magna Cura. Två nya verksamheter kommer att öppna upp 
under året och det kommer att kräva investeringar i form av inventarier. 

Detaljerad lista över investeringarna finns i bilagan ”Investeringsredovisning delårsbokslut april 
2015.” Mer information finns även under respektive sektor. 

1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 
Sektorn Samhällsbyggnad: Inga åtgärder planeras med anledning av det underskott som befaras om 
Dingleskolan förvärvas. Budget bör tillföras sektorn för detta. 

Avdelning VoÄ Fortsatt arbete med hemtjänstens och hemsjukvårdens organisation och arbetssätt. 
Inom hemtjänsten ser man över vilka eventuella uppgifter som kan lyftas ur och utföras av andra 
eller på annat sätt. Tex inköp, tvätt mm. Genom omfördelning inom avdelningen kommer 
utredartjänsten hållas vakant under hösten. Enhetschef för bemanningsenheten 0,50 åa kommer 
hanteras inom avdelningen VoÄ from 1/6 då nuvarande chef slutar. Avdelning IFO Det har tillkommit 
kostnader för placeringar av vuxna missbrukare i april som inte varit med i tidigare prognos/utfall. 
Fortsätter dessa placeringar kommer det vara en ökad kostnad, vi kan eventuellt hejda den negativa 
utvecklingen genom hemmaplanslösningar. Vi har tagit hem placerade barn från institution vilket 
innebär fler familjehem där vi drar över budgeten. Jämför vi kostnaden med institution som barnen 
annars skulle varit på så är överdraget litet. Vår intention är att fortsätta arbeta för att ta hem barn 
till egna familjehem. Det kommer öka kostnaden för arvode gällande familjehem men kostnaden för 
institution kommer fortsätta minska jämfört med förra året. I försörjningsstödet kan vi inte i 
dagsläget se en förbättring, vi arbetar intensivt med att de som har långvarigt försörjningsstöd kan 

SEKTOR / KONTOR
Per. utfall 
Jan - Apr Årsbudget

Tilläggs-
budget Budget tot

Återstår 
Jan - Apr

Prognos 
årsförbruk

ning

2016 2016 2016 2016 2016 2016

KLK -1,0 3,0 0,0 3,0 4,0 2,7
Sektorn Samhälls-byggnad 6,3 33,6 0,0 33,6 27,3 21,5
Sektor Barn och utbildning 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5
Sektor Omsorg -0,1 1,2 0,0 1,2 1,3 1,2
Summa 5,3 39,3 0,0 39,3 34,0 26,9
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få annan form av försörjning, detta skulle innebära en minskning i underskottet av 
försörjningsstödet. Avdelning Stöd Vi kommer att öppna upp ytterligare HVB hem som bedrivs i 
kommunal regi under 2016. Utifrån nuläget bör detta innebära att kommunen har möjlighet att 
hämta hem en del placeringar. Ett pågående arbete är att vi undersöker möjligheterna för fler 
hemmaplanslöningar tex korttidsboende enligt LSS. Vi arbetar med övergripande samverkan och att 
vi inom sektorn och kommunen, ska arbeta ännu mer övergripande för att motverka externa 
lösningar. Goda exempel på detta arbete sker idag inom sektor omsorg, och är kostnadsdämpande. 
Tydligast är det inom IFO och Socialpsykiatrin och inom LSS och vård och äldreomsorg. 

1.4 Måluppfyllelse 
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i 
att de får det stöd som behövs, när det behövs utifrån behov. 
4.1 Resultatmål ÄO: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom. 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Pågående arbete med att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö. Mindre och möjliga 
åtgärder sker i befintliga bostäder. Redovisning av målet kommer att ske i augustis delårsbokslut. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Antal miljöanpassningar 0 5 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 81.00% 80.00% 

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning 0.00% 50.00% 

Andel tills vidareanställd personal som genomfört demens ABC 98.00% 100.00%

4.2. Resultatmål ÄO: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 

verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  
Kommentar: Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare tillsammans med frivilliga. Ett 
kommunövergripande nätverk/team är på gång i syfte att stärka och utveckla stödet till fler anhöriga och nå ut till fler 
målgrupper. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 0 4 

4.3. Resultatmål ÄO: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra 
till en fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta 
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Redovisas i delårsbokslut augusti 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Återinläggning på sjukhus 0.00% 7.00% 

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsklar 0 3 

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 0 2 
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4.4 Resultatmål Stöd: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån 
olika individers specifika behov. 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Ytterligare redovisning kommer till bokslutet 2016. Detta håller på att genomföras. Vissa delar av våra 
verksamheter har detta antingen i form av trådlösa nätverk eller möjligheten att sitta vid en stationär dator. Uppföljning sker 
i oktober i KKIK (Kommunens kvalitet i korthet). 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 0.00% 72.00% 

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov 0 1 

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering sker under 2017 0.0  

 
5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta 
företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar 
för näringslivets utveckling. 
5.1 Resultatmål KLK: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som 
attraktivt besöksmål 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Detta är en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". En arbetsgrupp från enheten Kultur och Fritid är 
utsedd för att ansvara för frågan. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Ta fram en handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft (färdigställd 2017) 0 1 

 
5.2 Resultatmål KLK: Utveckla servicekontorets verksamhet 
Status: Delvis uppfyllt 

Trend: Ökad  

Kommentar: Arbetet pågår. Utbildning för kommunvägledare, bibliotekspersonal och integrationsassisten i 
Servicebemötande. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Genomföra utbildningstillfällen för servicekontorets personal 1 2 

 
5.3 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka lokala näringslivet 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Ingår som en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta fram en 
näringslivsstrategi för Munkedals kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är igång. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagen av KS 0 1 
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5.4 Resultatmål KLK: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 
kommun 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Genom pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft" har processer startats upp inom de fem fokusområdena 
Näringsliv, Landsbygd, Turism och besöksnäring, Kulturen som tillväxtfaktor och Offentlig upphandling. Arbetsgrupper är 
utsedda och två tankesmedjor har genomförts i samverkan med Högskolan Väst. Resultatet av dessa och kommande 
tankesmedjor kommer att utgöra grund för strategiskrivningar inom de fem fokusområdena. Samtliga i syfte att leda till ett 
attraktivare Munkedals kommun ur ett boende, näringslivs- och besöksattraktivitetsperspektiv. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan 0 1 

5.5 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Upphandlaren ingår i projektet Attraktiva Munkedal. Som ett led i det kommer det inför specifika upphandlingar 
att undersökas om dessa kan genomföras på något nytt sätt för att nå fler värden än pris där det skulle kunna vara möjligt. 
För de planerade upphandlingarna under 2016 kommer nya sätt att användas vid t ex upphandling av konsulttjänster i 
utformande av utvärderingsmodell för att denna ska upplevas som mer rättvis och tilltalande även för mindre företag som 
inte kan konkurrera på samma sätt som större företag. Tanken finns även om att i tidigt skede kunna föra dialog med företag 
i specifik bransch inför upphandling för att parterna ska förstå varandra bättre. Försök att bjuda in till dialog i kommande 
upphandling kommer att göras för att undersöka respons och utfall. Arbetet med upphandling av livsmedel sker löpande och i 
det gemensamma arbetet mellan kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Trollhättan och Vänersborg 
och finns diskussionen redan om hur man ska kunna upphandla på andra sätt. Kostchefen deltar i upphandlingsarbetet. Även 
andra sätt undersöks för att kunna komplettera befintligt ramavtal för livsmedelsinköp. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Genomföra studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare För att ta 
del av goda exempel på innovativa metoder för upphandling 0 1 

5.6 Resultatmål SB: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka 
Status: Delvis uppfyllt  
Trend: Ökad  
Kommentar: Infört inköp av ekologisk mjölk inom hela kost organisationen. Ej påbörjad mätning av närproducerat dock ska 
metod tas fram under året. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 0.00% 14.50% 

Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel (Västra Götaland) 0 1 
 
5.7 Resultatmål Stöd: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens 
olika sektorer. 
Status: Ej uppfyllt 

Trend: Minskad  
Kommentar: Planering finns för samverkan med IFO och Arbetsförmedlingen kring arbetet med arbetslösa ungdomar (DUA). 
Styrgruppen har träffats men verksamheten som den är överenskommen kräver separat lokal\, vilket vi i dagsläget inte har 
tillgängligt. I samverkan ingår möjligheter till utbildning för ungdomar som bedöms vara i behov. Feriepraktikplatser kommer 
att redovisas i bokslutet i augusti. Övriga uppgifter om antal deltagare och sysselsättningsplatser kommer också att redovisas 
i augusti. Orsaken är att AME börjat använda ett nytt verksamhetssystem som då är inarbetat. 
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 Utfall 
2016 Mål 2016

Antal OSA-anställningar 10 10 

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal 
praktikplatser (KAS) 0 20 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A.
Börjat arbeta, andel (%) 0.00% 10.00% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 0 9 

2.Inriktningsmål: Miljöaspekter ska beaktas i alla kommunens 
beslut. 
2.1 Resultatmål KLK: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 
Status: Ej uppfyllt  
Trend: Oförändrad  
Kommentar: I samtliga tjänsteskrivelser ska miljöaspekterna anges. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

I tjänsteskrivelsemallen ska det finnas förtydligande av miljöaspekterna 0 1 

Utbildning konsekvensbeskrivning av miljöaspekter i tjänsteskrivelser 0 1 

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att 
erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt. 
3.1 Resultatmål BUN: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet. 
Status: Delvis uppfyllt  
Trend: Ökad  
Kommentar: Barnen är ute varje dag, minst en gång oftast två gånger. Under utevistelsen möter pedagogerna barnens 
nyfikenhet och intressen. På Förskolan bygger man idag upp nya lärande miljöer i den utomhusgård som redan finns. Man gör 
bokstavsrum, trafikmiljöer m.m. Skogen används som ytterligare ett pedagogisk rum, där pedagogerna fortsätter det 
tematiska arbetet som man påbörjat på avdelningen. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Återrapportering av utemiljöverksamhet 4 10 

3.2 Resultatmål BUN: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 
Status: I hög grad uppfyllt  
Trend: Ökad  
Kommentar: Gymnasieelever som lämnar gymnasieskolan utan examen har en lagstadgad rätt att komplettera sina luckor 
på vuxenutbildningen. I det nya samverkansavtalet med bl.a. Uddevalla gymnasieskola ska gymnasiet rapportera de elever 
som inte har fullständigt betyg, vilket möjliggör att vi i vår tur kan kontakta eleven. Vi har även ett gott samarbete med AME 
och Arbetsförmedlingen när det gäller ungdomar i alla åldrar. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder. 0.00% 100.00%
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3.3 Resultatmål BUN: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter 
utifrån kommunens aktivitetsansvar. 
Status: I hög grad uppfyllt  
Trend: Ökad  
Kommentar: Gymnasieelever som lämnar gymnasieskolan utan examen har en lagstadgad rätt att komplettera sina luckor 
på vuxenutbildningen. I det nya samverkansavtalet med bl.a. Uddevalla gymnasieskola ska gymnasiet rapportera de elever 
som inte har fullständigt betyg, vilket möjliggör att vi i vår tur kan kontakta eleven. Vi anser att vi har bra kontroll över de 
ungdomar som tillhör målgruppen. Samarbetet med de nationella programmens gymnasieskolor för de elever som är i 
riskzonen eller avslutar sina gymnasiestudier har förbättrats. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 0 2 

Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt kommunens aktivitetsansvar. 95.00% 100.00%

3.4 Resultatmål BUN: Främja samverkan och samarbete mellan 
kommunens olika verksamheter för gott resursutnyttjande. 
Status: Helt uppfyllt  
Trend: Ökad  
Kommentar: Ett samarbete mellan sektor Omsorg och sektor Barn och Utbildning har inletts. Meningen är att sektorerna ska 
samverka runt barn/elever som behöver stöd och hjälp. Tanken är att familjer och barn inte ska behöva upprepa sin historia 
för flera olika personer, utan man ska med hjälp av familjens medgivande kunna utbyta upplysningar och händelser så att det 
blir så bra för barnet/eleven som möjligt. En socialsekreterare ska utses som är kopplad till de olika rektorsområdena. Möten 
har hållits med personal från båda sektorerna och sektorerna har även deltagit i ett webbinarium som gällde den 
uppmärksammade metoden som kallas Skottlandsmodellen där vi kan hämta nyttig information om hur vi ska fortsätta vårt 
arbete. Inom sektor Barn och Utbildning har många olika möten ägt rum. Bland annat kollegialt lärande inom exempelvis 
fortbildningsinsatsen Läslyftet för F-3. Vi har haft språknätverk, Röda tråden-grupper avseende matematik, IKT-träffar för att 
förbättra IT-kunskaperna och teknikgrupper. Vi försöker mötas mellan rektorsområdena för att kunna utbyta så mycket 
erfarenheter som möjligt. PISA-träffar angående satsningar och styrning vad gäller matematikinsatser har genomförts i 
samarbete med andra kommuner. Pedagoger verksamma i de yngre årskurserna har genomfört utbildning i ICDP. Målet är 
att all personal ska utbildas i förhållningssättet ICDP. 
 Utfall 

2016 Mål 2016

Antal nätverksmöten 2 2 

3.5 Resultatmål Stöd: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 
sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité 
Status: Delvis uppfyllt 

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Sker samverkan mellan stöds olika enheter idag. Det finns en tydlig samverkan mellan IFO och 
socialpsykiatrin. Denna form av samverkan har bidragit till en möjlighet att för människor att vara kvar på hemmaplan och 
att placeringar har kunnat undvikas. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att kunna 
begära en individuell plan 0.00% 100.00% 

3.6 Resultatmål Stöd: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Målet berör sektor omsorg så till vida att det sker mycket samverkan med skolan kring målgruppen. Däremot 
är det skolan som erbjuder kompensatorisk utbildning, och målet redovisas därför där. 
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 Utfall 
2016 Mål 2016

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder  100.00%

3.7 Resultatmål Stöd: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och 
utvecklas i syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och 
förhindra eller senarelägga mer omfattande insatser 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Antal placeringar utanför hemmet är fortfarande högt. En tydlig förändring och tendens är dock att 
placeringarna sker i större utsträckning i familjehem istället för på institution. Antalet hushåll är en ackumulerad siffra på 
hushåll som någon gång under året varit aktuell för bistånd. Denna kommer att öka, men målet på 200 är möjligt att nå. De 
två nedersta målen redovisas i nationell statistik, och har ännu inte blivit publicerad. Målet för dygnsvård utanför 
hemmet/antal dygn är osäkert, och kommer att tolkas ytterligare och redovisa i augustis delårsbokslut. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 2 706 kr 4 300 kr

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 148 200 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) 0.00% 4.50% 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 0.00% 8.00% 

6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar 
utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 
6.3 Resultatmål ÄO: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett 
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet har påbörjats med en omstrukturering av äldreboende i kommunen. Detaljplan ej påbörjat. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Påbörjad detaljplan 0.0  

6.1 Resultatmål SB: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre kunna nyttja dem och kunna presentera 
tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar. Inventeringen är påbörjad, förväntas bli klar under hösten 2016. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Genomföra, undersöka nyttjandegraden/tiden i kommunala lokaler 0 1 

6.2 Resultatmål SB: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska. 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbete med nytt ventilationsaggregat i nya gymnastiksalen, Kungsmarksskolan pågår. Belysning i 4 st 
klassrum Munkedalskolan är beställt och delvis installerat. Installation av dagljusmontage i samlingsrum på en av 
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avdelningarna på Hällevadsholms förskola är utförd istället för armaturer. Under juni kommer solcellsanläggningen på 
Önnebacka förskola var i drift. 
 Utfall 

2016 Mål 2016

Minska energianvändningen (KWH/m2) mindre än 0 162 

Öka andelen förnyelsebar energi % 0.00% 95.00% 

7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska 
kommunens invånare erbjuda idrott- fritids- och kulturaktivitet 
av varierande karaktär och god kvalitet. 
7.3 Resultatmål KLK: Minska droganvändningen 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Uppföljning har inte skett. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 0.00% 80.00% 

Andel tobaksfria elever i åk 9 0.00% 80.00% 

7.1 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Samordna fritidsverksamheter och 
behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus. 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Vi famlar kring begreppet Allaktivitetshus då det finns stora behov av mötesplatser för alla åldrar men 
aktiviteter och intressen är idag för spretiga. Våra nyinflyttade medborgare har inte samma åldersmässiga uppdelning i sitt 
umgänge. Dialog med skola, föreningsliv och integration visar på ett ökat behov av mötesplatser för alla åldrar där aktiviteter 
kan genomföras. Enheten har genomfört "Resa i tiden", "Familjedag på Torget", Arena-dagen och Disco i Kulturhuset. 
Föreningar från kultursektorn var involverade. Dansaktiviteterna i kommunen har ökat och önskemål har kommit om att vi 
även ska arbeta med filmskapande. Vårt mål är att tillsammans med Musikskolan forma verksamheten mot en större bredd 
inom den kulturella sektorn. För att få ökad medvetenhet och kunskap kring vad som sker i vår kommun behövs en ökad 
kommunikation och samordning med föreningslivet. Föreningslivet är en stor aktör i Munkedal och alla små arrangemang och 
större event bör vara mer synliga. Möten har genomförts med Svarteborgs FK för att lyfta och stötta deras arrangemang 
"Futsal Cup" där Ung Fritid kommer att stötta inför 2016. Det har funnits ett önskemål länge från fritidskonsulent att 
genomföra en översyn av föreningsbidragen. Uppdraget har låtit vänta på sig. Vår enhet flyter ihop med skolvärlden. 
Kontakter är etablerade med Munkedals plantskola och Friluftsfrämjandet angående Ljusfesten i Örekilsparken. Enheten har 
arbetat fram en Kultur-och fritidsplan för perioden 2016-2019. Planen ska läggas fram för politiken för beslut. Turistansvarig 
ingår i nätverk och kontakter sker löpande med Turistrådet Västsverige. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar.) 0 1 

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017) 0  

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet. 4 3 

Skapa en kulturskola. (Klart 2017) 0  

7.2 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Fortsätta bredda verksamheten i 
biblioteket. 
Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Genom självbetjäningssystemet har tillgängligheten i biblioteket ökat med 10 timmar/vecka. Genom samarbete 
med Medborgarcentrum har denna ofantliga förändring möjliggjorts. Litteraturcirklar och after-noon tea under ledning av 
bibliotikarier har genomförts kontinuerligt. IT-café med pensionärsgruppen har hållits och samarbete med Integration och 
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NGO genom Café Forum och kommunikation med nyanlända. Intresset för litteratur har ökat i åldersgruppen 9-12 år. 
Aktiviteter för barn och ungdomar genomförs kontinuerligt i form av bokklubb och lovaktiviteter. Åldersgruppen 3-5 år har 
fått sagostunden tillbaka. Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens 
samtliga skolor. Skolbesök har genomförts i förskoleklasser samt i låg- och mellanstadieskolorna. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 0 2 

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 0 24 

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 13.00% 5.00% 

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med 
andra aktörer 0 5 

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 0 5 

8.Inriktningsmål: Munkedals kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av gott arbetsklimat med delaktighet, 
jämställdhet och mångfald. 
8.1 Resultatmål KLK: Ta fram handlingsplan för att minska ohälsan fram till 
2018, utifrån arbetsmiljöpolicy 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Handlingsplan för minskad ohälsa samt rutiner för uppföljning planeras vara klar under hösten. Oroväckande är 
att ohälsan fortsätter att stiga i hela organisationen, men främst inom sektor omsorg. 

 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Minska ohälsan 8.57% 7.50% 

8.3 Resultatmål ÄO: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och minskad ohälsa 
Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Utfall och mål kommer att redovisas i delårsbokslutet i augusti. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 11.06%  

Andel anställda med adekvat utbildning 0.00% 99.00% 

Hemtjänstpersonal inom äldreomsorg som slutat arbeta i hemtjänsten det 
senaste året, andel (%) 0.00% 18.00% 

Omsorgspersonal inom särskilt boende äldreomsorg som slutat arbeta vid 
enheten senaste året, andel (%) 0.00% 18.00% 

8.2 Resultatmål ÄO: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen - så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Det har startats ett arbete med att ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan. Redovisning kommer 
att ske i delårsbokslutet i augusti. 
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 Utfall 
2016 Mål 2016

Minskad introduktionstid 0.0  

Ökat antal elever/praktikanter 0.0  

8.4 Resultatmål Stöd: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att 
rekrytera socialsekreterare/adekvat personal 
Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Både IFO och AME har haft en kraftig nergång i ohälsotalet. Att sektorn ändå inte uppnått målet är föremål för 
kommande analys. Övriga uppgifter redovisas i delårsbokslut i augusti. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Minska ohälsan 8.57% 7.50% 

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare 0 1 

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 0 45 

9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och 
regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med 
regelbundenhet minst var fjärde år. 
9.1 Resultatmål KLK: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 
ägarpolicy 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  
Kommentar: Arbetet har precis påbörjats. Inventering av övriga kommuners arbete med resursfördelning inom framförallt 
skolans område. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd 0 1 

9.2 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med implementering av 
beslutsstödsystem 
Status: Delvis uppfyllt 

Trend: Ökad  
Kommentar: Delar är helt avslutade. Återstår moduler för skola, vård och omsorg samt budget och prognos. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Inventering och förberedelse för modul för detaljbudget (Budget och prognos) i
Hypergene. Implementering 2017 0 1 

Drift av personalrapporter i Hypergene fullt ut. 0 1 

Drift av skolrapporter i Hypergene 0 1 

Införande/drift av delårs och bokslutsrapport i Hypergene 1 1 

Inventering av modul för vård och Omsorg. Implementering (2017) 0 1 
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9.3 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med tydlig struktur för kommunens 
styrdokument 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Regler för kommunövergripande styrdokument är framtagna och ska tas upp i kommunledningsgruppen innan 
beslut i KF. Klart under 2016. Därefter ska ett arbete med att uppdatera och revidera kommunens styrdokument inledas. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Uppdatera/revidera policydokument 0 10 

9.4 Resultatmål KLK: Förbättra kommunens information till och dialog med 
medborgarna (bl via webb) 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Arbete pågår. 
 Utfall 

2016 Mål 2016

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 0.00% 40.00% 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt 0.00% 100.00%

9.5 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med 
beslutandeprocessen/beredningsprocessen 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: På grund av beslutet om deltagande i e-arkivprojektet tillsammans med Fyrbodal och sml-it kommer projektet 
att ligga vilande. Arbetet pågår med att effektivisera ärendehanteringen kring sammanträden, men har prioriterats ned på 
grund av arbetssituationen på enheten. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Antal handläggare i Ciceron handläggarstöd 0 5 

Antal processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda 0 2 

1.Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen 
implementeras i all kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 
integration och solidaritet. 
1.1 Resultatmål KLK: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala 
beslut. 
Status: I hög grad uppfyllt 

Trend: Ökad  
Kommentar: Arbetet med att implementera Barnkonventionen i kommunen har påbörjats och följer förväntad planering. 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Ta fram kommunövergripande plan för arbetet med barnkonventionen 0 1 

Utbildningsinsats politisk nivå. Barnkonventionen  1 

Utbildningsinsats för tjänstemän. Barnkonvention  1 

Utbildning barnkonsekvensanalys för tjänstemän  1 
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1.2 Resultatmål KLK: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 
processer. 
Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet med detta verksamhetsmål har inte påbörjats utan planeras till hösten 2016 

 Utfall 
2016 Mål 2016

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa 0 1 

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser (tjänstemän) 0 1 

 
1.5 Framtid 
Fokus under kommande år är att samordna kommunens övergripande processer och arbeta mer 
processinriktat för att möta kommande behov och få ekonomi och budget i balans. En viktig process 
i detta är arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och att sänka kommunens ohälsotal. 
Fokus på effektivisering med hjälp av digitalisering av dokumentation och uppföljning av 
verksamheterna genom stöd från beslutsstödsystem och e arkiv. Arbetet med programmet Unikum 
fortsätter, för förbättrad dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. 

Ett större uppdrag under nästkommande år är en översyn och implementering av 
resursfördelningssystem inför budget 2018-2019. Svårigheter att rekrytera personal med adekvat 
utbildning och efterfrågad kompetens är ett problem inom alla kommunens verksamhetsområde. 
Statens satsningar inom olika område är en förbättring på kort sikt men blir en problematik på lite 
längre sikt. Pågående förhandlingar om Dingleområdet ger förändrade inriktningar inom olika 
arbetsområde med ökat samarbete och effektiviseringar inom olika verksamhetsområde bl a för 
integration och utbildning. 

Inom förskolan saknas det platser i centrala Munkedal inför ht-16 varför ytterligare en avdelning 
planeras i centrala Munkedal. Skolverkets riktlinjer anger även mindre antal barn i barngrupperna. 
Musikskolan åker till Tyskland med blåsorkestern. Flera konserter kommer att genomföras samt 
vara behjälpliga på skolornas skolavslutningar. Fritidssektorn kommer att anordna 
sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Framtagen handlingsplan i syfte att öka samverkan 
mellan BoU och Ifo verkställs under året. Flytten till Dingle öppnar för nya möjligheter inom 
vuxenutbildningen, träningsskolan, gymnasieutbildningen, framtagande av högskoleutbildning 
(Förskollärarutbildning) samt andra verksamheter. 

Mycket tyder på att det kommer bli allt svårare och förenat med stora kostnadsökningar att 
rekrytera tillräckligt med personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Munkedal har även stora 
pensionsavgångar de närmsta åren bland personalen inom äldreomsorgen. Därför är det nödvändigt 
att hitta nya strategier, dels för att minska det ökade behovet av personal men också för att 
säkerställa att vi kommer kunna behålla och rekrytera framöver. Att fortsätta genomlysningen av 
hemtjänst och hemsjukvård är viktigt. Därför att på olika sätt försöka hitta sätt att organisera och 
hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet, men som ändå erbjuder rätt 
stöd med god kvalitet. Det är viktigt att arbetet med att förändra och utveckla boendestrukturen för 
äldre för att klara framtidens behov. Arbetet med att utveckla och skapa fler anpassade boende för 
äldre bör ske stegvis då det är allt för osäkert att förutspå hur behovet kommer se ut i framtiden. Vi 
behöver hantera det akuta behovet av platser men också jobba med en långsiktig plan. Det är 
fortsatt en stor utmaning att överta de ensamkommande barnen från teamet i Tanum där det krävs 
stora arbetsinsatser för att följa lagstiftningen. Att kunna rekrytera behöriga socialsekreterare för de 
ensamkommande barnen är svårt. Eftersom vi inte har kvar avtalet med Lysekil gällande 
familjerätten så är det en stor utmaning i att hitta en hållbar lösning för den delen av 
myndighetsutövningen. Avdelningen står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och 
då i huvudsak avseende boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Avdelningen ser att det 
kommer ske en gradvis volymökning under kommande år, och där behoven på individnivå är 
differentierade vilket medför ökande krav på avdelningen att tillgodose alla individers behov. Detta 
medför också behov av resurstillskott och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Klarar 
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kommunen inte av att hantera dessa frågor på hemmaplan måste kommunen istället köpa dessa 
tjänster vilket medför ökande kostnader. Inom stöds verksamheter ser vi att vi behöver lägga 
fortsatt fokus på hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom IFO, 
LSS, psykiatri och integration. Flyktingarbetet handlar inledningsvis främst om boendefrågor samt 
att arbeta strategiskt med integration för individen. Ensamkommande barn och ungdomar är ett 
svårt arbete och detta ställer krav på kommunen att ordna anpassade boenden utifrån andra 
myndigheters krav, och ha en strategi och plan för detta. 

1.6 Övriga nyckeltal 

1.7 Övrig uppföljning 

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljö 

Personalenheten har i jan genomfört genomgång/uppföljning av sjukfrånvaron med samtliga chefer. 
Råd och stöd i rehabutredningar/ärenden. Delaktighet i process kring införande av metoden FAS 
Arbetsliv på flera enheter, planerat och arrangerat en samverkansutbildning för chefer och 
skyddsombud inom sektor omsorg. 

Arbetsskador och tillbud registrerats i Heroma och är i förekommande fall inrapporterade till 
arbetsmiljöverket. 

På samtliga enheter bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete på APT-träffarna tillsammans med de 
fackliga i LOKSAM-gruppen. Under dessa träffar är det genomgång av samtliga eventuella tillbud och 
arbetsskaderapporter som har skett mellan träffarna. Vissa stora frågor förbereds i LOKSAM och 
beslutas på APT. Arbetsmiljörond, barn/elev och personalenkäter, genomförs årligen och utvärderas, 
analyseras och dokumenteras. I elevrådet jobbar eleverna med arbetsmiljöfrågor de anser viktiga. 

Miljöinspektionskontroll genomförd i april 2016. Arbetsmiljön behöver en viss översyn inom alla 
verksamheter. 

Huvudmannen har ett övergripande ansvar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 
verksamheten ständigt prövas, resultat följs upp och utvärderas och nya metoder prövas och 
utvecklas. Enheterna är på god väg att hitta arbetsformer för att detta ska fungera. 

Några arbetsplatskartläggningar är genomförda inom några verksamheter som visar på 
problemområden som struktur, tydlighet, kontinuitet och arbetsbelastning. Dessa områden kommer 
vara högprioriterade i arbetsmiljöarbetet 2016. 

Arbetsmiljöverket har genomfört flera inspektioner inom vård- och äldreomsorg. Brister som påtalas 
med krav på åtgärder i personalens arbetsbelastning, riskbedömningar ska ske vid varje 
nytillkommen vårdtagare, kontroll av bilarnas utrustning för en säker körning. Enhetschefer kommer 
utbildas i den nya föreskriften "organisatorisk och psykologisk arbetsmiljö". Det faktum att det blivit 
allt svårare att rekrytera vikarier till i stort sett samtliga enheter ökar arbetsbelastningen och risk 
finns för ytterligare en ökad sjukfrånvaro och en sämre kvalitet i verksamheten. Det är viktigt att 
lägga fokus på att hitta goda strategier för kommunens personal - och kompetensförsörjning. 

På grund av bristande resurser och fel i system har inte statistiken gällande arbetsmiljötillbud 
kunnat tas fram korrekt. Varför detta kommer redovisas i delårsbokslutet augusti. 

Nya medarbetare har genererat en rimligare arbetsbelastning för socialsekreterarna. Kontorslokaler 
har saknats varför flera medarbetare suttit tillsammans på kontoren och även i konferensrummet. 
För att lösa lokalfrågan har diskussioner förts på APT och kommit fram till flera beslut för att 
bibehålla en god arbetsmiljö. 

Åtgärder har tagits fram för att minska ev smittspridning på grund av bristande hygien. 
Arbetssituationen är fortfarande ansträng för cheferna på stöd men nu är rekryteringen av ny 
medarbetare klar. 
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Risk och sårbarhets analyser genomförs vid verksamhets förändringar och vid behov. Avdelningen 
har identifierat behov av att vidareutveckla introduktionen för nyanställda medarbetare. Flera av 
våra medarbetare har utfört validerings utbildning vilket har ökat både kompetens och kvalitén i fler 
av våra verksamheter. 

Ohälsa 

Nyckeltal ohälsa 

 Utfall April 
2015 

Utfall April 
2016 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

 
11.06%

Sjukfrånvaron är högre än samma period 2015. Orsaken är främst influensa epidemin under feb-
mars. Det finns även många långtidssjukskrivna men merparten är inte arbetsrelaterade. 
Enhetscheferna har genomgångar tillsammans med hjälp av personalenheten och många 
rehabiliteringsinsatser pågår. Någon enhet har minskad sjukfrånvaro tack vare stort arbete gällande 
arbetsmiljö. Tillsatta tjänster är en del i att arbetsbelastningen är rimlig i dagsläget. 

1.7.2 Intern kontroll 
Internkontroller kommer genomföras under hösten och redovisas i samband med årsbokslut. 

Kommunstyrelsen 23 granskningar Kommunledningskontor (10 st) 9 nya, 1 från 2015 Sektor Barn 
och utbildning (3 st) 3 nya Sektor Vård och omsorg (3 st) 3 nya Sektorn Stöd (2 st) 1 ny, 1 från 
2015 Sektorn för Samhällsbyggnad (5 st) 4 nya, 1 från 2015 

Byggnadsnämnd Byggenheten (1 st) 

Lönenämnd (LNSML) Löneenheten (4 st) 3 nya, 1 från 2015 

IT-nämnden (ITSML) IT-enheten (6st) 6 från 2015 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MNSML) Miljöenheten (8 st) 4 nya, 4 från 2015. 

Totalt 42 granskningar inom Munkedals kommun 

1.7.3 Kvalitetsredovisning 
Varje förskolechef och rektor gör efter varje läsår en kvalitetsdokumentation av sin/sina enheters 
systematiska kvalitetsarbete. Denna kvalitetsdokumentation redovisas till sektorchef den 1 
september och läggs sedan ut på enhetens hemsida. Sektorchef sammanställer sektorns 
systematiska kvalitetsarbete och delger kommunstyrelsen. Sammanställningen läggs därefter ut på 
kommunens hemsida. Under läsåret 2015/2016 fokuserades utveckling av undervisningen främst 
inom ämnena svenska och matematik. Även stort fokus på hur skolan och förskolan ska ta emot 
nyanlända elever, integrera dessa och tillhandahålla en god individuell undervisning. Inom förskolan 
har implementering av det digitala verktyget Unikum varit ett viktigt arbete för att säkerställa 
uppföljning och kvalitet avseende bl.a. dokumentation. Inom kultur och fritid har aktiviteter och 
tillskapandet av mötesplatser för nyanlända varit ett prioriterat område. 

Avdelning VoÄ Äldreomsorgen i Munkedals kommun har återigen fått mycket fina resultat i 
brukarundersökningen där hemtjänsten hamnar som nr 7 i rankingen för hela Sverige. 
Kvalitetsredovisning kommer ske i samband med årsbokslut. 

Avdelning IFO IFO blev granskade av IVO i februari där resultatet var att våra utredningar och 
förhandsbedömningar håller måttet väl. Det vi fick kritik för var endast av ringa karaktär där inga 
åtgärder behövdes. 

Avdelning Stöd Kvalitetsredovisning återkommer vid senare bokslut. Detta kommer att redovisat i 
ett separat dokument 
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Investeringsredovisning april 2016 Bilaga 1 

Sektor/kontor Projektbenämning

Per. utfall 

Jan - Apr Årsbudget

Tilläggs-

budget

Budget 

tot

Återstår 

Jan - Apr

Helårs 

prognos

2016 2016 2016 2016 2016 2016

Kommunledn.kont. (KLK) ÖVERGRIPANDE KS 0,150 0,150 0,150 0,000

UTBYTE PC / SKRIVARE 0,022 1,300 1,300 1,278 1,300

UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,216 1,000 1,000 0,784 0,800

NÄTVERKSKOMP O DATASERV 0,250 0,250 0,250 0,250

Fibernät -1,270 1,270

Konst i offentlig miljö 0,100 0,100 0,100 0,100

Nytt eHandelssys/ek.sys. 0,052 0,200 0,200 0,148 0,200

Summa investeringar KLK -0,980 3,000 3,000 3,980 2,650

Samhällsbyggnad FIBERANSLUTN VHT 0,032 0,100 0,100 0,068 0,100

BYTE FORDON / REDSKAP P&M 0,090 0,300 0,300 0,210 0,100

BELÄGGN O BROARB 0,000 1,000 1,000 1,000 1,200

Beläggning Västergård 1,000 1,000 1,000 1,000

Beläggning Myrbotten 0,700 0,700 0,700 0,700

KÖK HÄLLEVADSHOLM SKOLA 0,700 0,700 0,700 0,000

Åtgärder Vässjegården 0,600 0,600 0,600 0,000

Anpassning äldreboende 0,500 0,500 0,500 0,000

SPRINKLER LSS 0,212 0,500 0,500 0,288 0,850

ÄLDREBOENDE FOSS 0,500 0,500 0,500 0,500

Munkedalsskolan skolgård 0,006 1,000 1,000 0,994 1,000

Tillyggn Kunskapenshus mm 1,000 1,000 1,000 1,000

KÖK CENTRUMSKOLAN OMB. 0,500 0,500 0,500 0,500

BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 0,500

HANDIKAPPANPASSN FAST 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,120 0,400 0,400 0,280 0,400

STRAT FASTIGHETSFÖRv 0,300 0,300 0,300 0,000

OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0,085 0,800 0,800 0,715 1,250

TILLBYGG. LILLA FOSS FSK 0,000 0,000

UTB BOSTADSOMR 0,002 0,300 0,300 0,298 0,450

TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK 4,462 15,000 15,000 10,538 6,500

GC utmed Stalevägen 1,000 1,000 1,000 0,000

HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,160 0,250 0,250 0,090 0,250

ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL 2,500 2,500 2,500 0,000

ENGERGIÅTGÄRDER 0,166 0,500 0,500 0,334 1,300

KOMMUNAL FLYGKARTA 0,100 0,100 0,100 0,100

GC-BRO BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 1,000 1,000

INDUSTRIOMRÅDE SÄLEBY 0,000 0,000

SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG 0,500 0,500 0,500 0,500

Jordtipp smedberg 0,000 0,000

Möevägen GC o Vägförb. 1,500 1,500 1,500 1,600

Kost 10 år 0,000 0,300 0,300 0,300 0,300

H-holm, Vässje 2:4, 3tomt 0,393 -0,393

Städ allmänt 0,020 0,300 0,300 0,281 0,300

Servicekontor 0,530 -0,530

Summa investeringar Samhällsbyggn. 6,278 33,550 0,000 33,550 27,273 21,500

Barn och Utbildning (BoU) MUNKEDAL 5 ÅR 0,012 -0,012

KOMVUX 5 ÅR 0,900 0,900 0,900 0,900

FÖRVALTNINGSLEDNING 5 ÅR 0,600 0,600 0,600 0,600

FÖRVALTNINGSLEDNING 10 ÅR 0,024 -0,024

Summa investeringar BoU 0,036 1,500 0,000 1,500 1,464 1,500

Omsorgen ÄO ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL 0,035 0,150 0,150 0,115 0,150

GEM INVENTARIER ÄO -0,092 0,850 0,850 0,942 0,850

ÄO LARM 0,100 0,100 0,100 0,100

Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0,100 0,100 0,100

Summa investeringar Omsorg -0,057 1,200 0,000 1,200 1,257 1,200

Summa Alla projekt 5,277 39,250 0,000 39,250 33,974 26,850
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1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledningskontoret består av kommunchef med en stab bestående av personalenhet, 

ekonomienhet och en administrativ enhet. Här hanteras EU-projekt, marknadsförings- och 

värdskapsfrågor samt landsbygdsutveckling. 

Personal ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, 

jämställdhet och framtida personalförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd 

och stöd till chefer inom personalområdet. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att 

minska ohälsotalen och arbetar konsultativt i rehabiliteringsärenden 

Ekonomienheten handhar ekonomisk service till nämnder, styrelser och förvaltningar. Detta 

innefattar bl. a hantering av leverantörs- och kundfakturor, kravhantering, bokföringsorder samt 

rådgivning i ekonomifrågor till verksamheterna. En stor del av verksamheten är den s.k. centrala 

ekonomihanteringen som innebär ansvar för bl a budget, bokslut, ekonomisk uppföljning, 

finansfrågor, ekonomistyrningsfrågor och ekonomiska utredningar. Inom ekonomienheten finns 

också ett övergripande ansvar för kommunens upphandlings- och inköpsfrågor samt 

utvecklingsfrågor av ekonomiadministrativ art. 

Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering, 

arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och 

civilrättsliga frågor m.m. Ansvaret för kommunens telefonväxel ligger här. Från 1/1 2016 ingår 

Folkhälsa och Web&Information på enheten. 

1.2 Viktiga händelser 

Året som gått har präglats av viss personalrörlighet det har fått till följd att vissa projekt stannat 

upp. Arbete med bokslut, budget, delårsbokslut samt införande av nytt e-handelssystem har varit 

huvudfokus under första tertialet. Detta tillsammans med personalomsättning har inneburit en 

ansträngande situation för enheten. 

Öppnande av Medborgarcentrum. Verksamhetsprogram har ännu inte installerats, kommer att ske i 

slutet av maj. Visning av sammanträdeslokalerna i Forum, ny utrustning och program kommer att 

installeras under maj månad. Administrativa chefen slutade 31 mars. Kommunsekreteraruppgifter 

flyttades till nämnd sekreterare och dennes sekreterarskap för BN och LN flyttades till nämns 

sekreteraren för myndighetsutskottet. Ny chef för administrativa enheten börjar 1 augusti. 

Rekrytering av säkerhetssamordnare pågår. 

Hög personalomsättning och arbetsbelastning. Rekrytering av två personalutvecklare klar. 

1.3 Ekonomi 

1.3.1 Driftsredovisning 
Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. Utfall 
Jan – Apr 

2016 
Budget 
2016 

Periodens 
resultat 

Jan – Apr 
2016 

Budget 
helår 2016 

Periodens 
resultat 

Jan – Apr 
2015 

Verksamhetens intäkter 5.41 1.12 4.28 3.37 4.89 

Verksamhetens kostnader -18.57 -18.17 -0.40 -54.24 -1.48 

Nettokostnader -13.16 -17.05 3.89 -50.87 3.41 

Kommunbidrag 17.67 17.68 -0.00 52.76 -0.00 

Resultat efter kommunbidrag 4.51 0.63 3.88 1.89 3.41 

Kapitalkostnader -1.06 -0.63 -0.43 -1.89 -0.45 

Årets resultat 3.46 -0.00 3.46 0.00 2.95 
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Kommunledningskontoret beräknar ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet avser anslaget 

kommunstyrelsens till förfogande på 4,7 mnkr samt en liten del från Bilvården. Detta överskott 

minskar pga av ett avgångsvederlag på 1,9 mnkr till fd personalchef. 

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

 Periodens 
resultat 

Apr 2016 
Årsprognos 

2016 

KOMMUNCHEF 4.92 4.70 

PERSONALENHETEN -1.88 -1.90 

EKONOMIENHETEN -0.07 0.00 

BILVÅRDSENHETEN 0.38 0.20 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 0.11 0.00 

Summa Kommunledningskontor 
3.46 3.00 

Kommunchef beräknar ett överskott på 4,7 mnkr. Kostnader för förtroendevalda beräknas överstiga 

budget med -0,4 mnkr. Detta avser i första hand ersättning för förlorad arbetsförtjänst. På anslaget 

kommunstyrelsens förfogande finns 9,9 mnkr avsatt. Under året har beviljats medel till Omsorg på 

0,8 mnkr för ny avdelningschef. BoU har erhållit 3,8 mnkr för ny förskoleavdelning, ökning av 

datorer samt tilläggsanslag. Totalt återstår +5,3 mnkr. På enheten finns en icke budgeterad tjänst 

vilket genererar ett underskott på -0,5 mnkr. 

Näringsliv beräknar ett överskott om 0,200 mnkr (EU bidrag). 

Personalenheten belastas med ett avgångsvederlag på 1,9 mnkr. 

Ekonomienheten räknar med ett nollresultat. Prognosen för bilvårdsenheten beräknas bli ett 

överskott på 0,2 mnkr. Detta tack vare försenat införande av alkolås i kommunens bilar. 

Årsprognosen för Webb/ Information samt folkhälsan håller sin budget. Minus Medborgarcentrum-

växeln, -0,100 mnkr, osäker på kostnadsutvecklingen. Utökning av anknytningar, särskilt inom IFO, 

gör att kostnader för licenserna i växeln ökar. 

1.3.2 Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per.Utfall 
Jan-Apr 

2016 
Årsbudget 

2016 

Tilläggs-
budget 
2016 

Budget 
tot 

2016 

Återstår 
Jan–Apr 

2016 

Helårs 
prognos 

2016 

1000 ÖVERGRIPANDE KS  0.15  0.15 0.15 0.00 

1003 UTBYTE PC / SKRIVARE 0.02 1.30  1.30 1.28 1.30 

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0.22 1.00  1.00 0.78 0.80 

1082 NÄTVERKSKOMP O DATASERV  0.25  0.25 0.25 0.25 

1299 Fibernät       -1.27    1.27  

1304 Konst i offentlig miljö  0.10  0.10 0.10 0.10 

1315 Nytt eHandelssys/ek.sys. 0.05 0.20  0.20 0.15 0.20 

Summa Alla projekt       -0.98 3.00  3.00 3.98 2.65 

Kommunledningskontoret har totalt 3,0 mnkr i årsbudget. 2,7 mnkr uppskattas att förbrukas under 

2016. I stort handlar det om inköp av nya datorer samt fortsatt arbete med beslutsstödsystem. 

303



4 

1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

1.4 Måluppfyllelse 

5.1 Resultatmål KLK: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som 

attraktivt besöksmål 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Detta är en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". En arbetsgrupp från enheten Kultur och Fritid är 

utsedd för att ansvara för frågan. 

 Utfall 
2016 

Mål 2016 

Ta fram en handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft (färdigställd 2017)  1 

5.1.1 Verksamhetsmål: Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

5.2 Resultatmål KLK: Utveckla servicekontorets verksamhet 

Status: Ej uppfyllt 

Trend: Ökad  

Kommentar: Arbetet pågår. Utbildning för kommunvägledare, bibliotekspersonal och integrationsassisten i 

Servicebemötande. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Genomföra utbildningstillfällen för servicekontorets personal 1 2 

5.2.1 Verksamhetsmål: Skapa förbättrad enhetlig service och mottagande. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

5.2.2 Verksamhetsmål: Förbättrad kvalitet och effektivitet. Kvalitetssäkrad verksamhet. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

5.3 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka lokala näringslivet 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Ingår som en del i pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft". Ett resultat av målen är att ta fram en 

näringslivsstrategi för Munkedals kommun och därtill kopplad aktivitetsplan. Processen är igång. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagen av KS 0 1 

5.3.1 Verksamhetsmål: Skapa förutsättningar för nya företagsetableringar. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  
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5.3.2 Verksamhetsmål: Stärka relationen mellan Munkedals kommun och det lokala 

näringslivet. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

5.4 Resultatmål KLK: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 

kommun 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Genom pilotprojektet "Stärkt lokal attraktionskraft" har processer startats upp inom de fem fokusområdena 

Näringsliv, Landsbygd, Turism och besöksnäring, Kulturen som tillväxtfaktor och Offentlig upphandling. Arbetsgrupper är 

utsedda och två tankesmedjor har genomförts i samverkan med Högskolan Väst. Resultatet av dessa och kommande 

tankesmedjor kommer att utgöra grund för strategiskrivningar inom de fem fokusområdena. Samtliga i syfte att leda till ett 

attraktivare Munkedals kommun ur ett boende, näringslivs- och besöksattraktivitetsperspektiv. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan   

5.4.1 Verksamhetsmål: Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

5.5 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Upphandlaren ingår i projektet Attraktiva Munkedal. Som ett led i det kommer det inför specifika upphandlingar 

att undersökas om dessa kan genomföras på något nytt sätt för att nå fler värden än pris där det skulle kunna vara möjligt. 

För de planerade upphandlingarna under 2016 kommer nya sätt att användas vid t ex upphandling av konsulttjänster i 

utformande av utvärderingsmodell för att denna ska upplevas som mer rättvis och tilltalande även för mindre företag som 

inte kan konkurrera på samma sätt som större företag. Tanken finns även om att i tidigt skede kunna föra dialog med företag 

i specifik bransch inför upphandling för att parterna ska förstå varandra bättre. Försök att bjuda in till dialog i kommande 

upphandling kommer att göras för att undersöka respons och utfall. Arbetet med upphandling av livsmedel sker löpande och i 

det gemensamma arbetet mellan kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Trollhättan och Vänersborg 

och finns diskussionen redan om hur man ska kunna upphandla på andra sätt. Kostchefen deltar i upphandlingsarbetet. Även 

andra sätt undersöks för att kunna komplettera befintligt ramavtal för livsmedelsinköp. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Genomföra studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare För att ta 
del av goda exempel på innovativa metoder för upphandling 0 2 

5.5.1 Verksamhetsmål: Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att fler 

företag i delregionen tycker det är intressant att lämna anbud 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

5.5.2 Verksamhetsmål: Pröva nya metoder för upphandling som kan bidra till att andelen 

produkter som är producerade enligt svenska lagar och avtal samt att andelen ekologisk 

och närproducerad mat ökar i kommunens verksamheter 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  
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2.1 Resultatmål KLK: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: I samtliga tjänsteskrivelser ska miljöaspekterna anges. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

I tjänsteskrivelsemallen ska det finnas förtydligande av miljöaspekterna  1 

2.1.1 Verksamhetsmål: Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur 

man tolkar miljöaspekter i tjänsteskrivelser. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

7.3 Resultatmål KLK: Minska droganvändningen 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Uppföljning har inte skett. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan.  80.00% 

Andel tobaksfria elever i åk 9  80.00% 

7.3.1 Verksamhetsmål: Samverkan mellan kommunala verksamheter samt polis. tex 

Konradgruppen och lokala BRÅ. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

7.3.2 Verksamhetsmål: Skapa engagemang mot droger genom aktivitet på tema ANDT. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

8.1 Resultatmål KLK: Ta fram handlingsplan för att minska ohälsan fram till 

2018, utifrån arbetsmiljöpolicy 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Handlingsplan för minskad ohälsa samt rutiner för uppföljning planeras vara klar under hösten. Oroväckande är 

att ohälsan fortsätter att stiga i hela organisationen, men främst inom sektor omsorg. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Minska ohälsan  7.00% 

8.1.1 Verksamhetsmål: Handlingsplan för ohälsa ska vara färdig under 2016. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  
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8.1.2 Verksamhetsmål: Ta fram rutiner för uppföljning av handlingsplan ska göras under 

2017 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.1 Resultatmål KLK: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 

ägarpolicy 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet har precis påbörjats. Inventering av övriga kommuners arbete med resursfördelning inom framförallt 

skolans område. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd  1 

9.1.1 Verksamhetsmål: Samråd upprätta tidsplan och matcha med budgetprocessens 

tidsplan. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.1.2 Verksamhetsmål: Se över budgetprocess -resursfördelning inom verksamhet främst 

inom omsorg/barn och utbildning. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.1.3 Verksamhetsmål: Finansieringsprincipen. Se över övergripande resursfördelning 

2016-2017 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.1.4 Verksamhetsmål: Definiera grunduppdrag per verksamhet- kvalitetsgrupp 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.2 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med implementering av 

beslutsstödsystem 

Status: Delvis uppfyllt 

Trend: Ökad  

Kommentar: Delar är helt avslutade. Återstår moduler för skola, vård och omsorg samt budget och prognos. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Inventering och förberedelse för modul för detaljbudget (Budget och prognos) i 
Hypergene. Implementering 2017 0 1 

Drift av personalrapporter i Hypergene fullt ut. 0 1 

Drift av skolrapporter i Hypergene 0 1 

Införande/drift av delårs och bokslutsrapport i Hypergene 1 1 

Inventering av modul för vård och Omsorg. Implementering (2017) 0 1 
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9.2.1 Verksamhetsmål: Samtliga verksamheter ska kunna rapportera in ekonomi och mål 

samt övrig uppföljning i Hypergene. Delår och bokslutsrapport 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.2.2 Verksamhetsmål: Planera genomförandet av budgetmodul i Hypergene (budget och 

Prognos) 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.2.3 Verksamhetsmål: Fortsätta utveckla styr och ledningssystem 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.2.4 Verksamhetsmål: Implementering av PA rapporter samt utbildning till användare 

under  2016 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.2.5 Verksamhetsmål: Uppstart och implementering av Kvalitetsrapport Skola 2016 i 

Hypergene 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.2.6 Verksamhetsmål: Implementering av skolrapporter för rektorer samt utbildning av 

användandet av skolrapporter i Hypergene 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.3 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med tydlig struktur för kommunens 

styrdokument 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Regler för kommunövergripande styrdokument är framtagna och ska tas upp i kommunledningsgruppen innan 

beslut i KF. Klart under 2016. Därefter ska ett arbete med att uppdatera och revidera kommunens styrdokument inledas. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Uppdatera/revidera policydokument 0 10 

9.3.1 Verksamhetsmål: Tydliga riktlinjer för framtagandet av styrdokument 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.3.2 Verksamhetsmål: Avsluta inaktuella dokument 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

308



9 

9.3.3 Verksamhetsmål: Förbättra enhetliga mallar 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.3.4 Verksamhetsmål: Ekonomistyrningsprinciperna uppdaterade och kända 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.4 Resultatmål KLK: Förbättra kommunens information till och dialog med 

medborgarna (bl via webb) 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Arbete pågår. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng  40.00% 

Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt  100.00% 

9.4.1 Verksamhetsmål: Ta fram handlingsplan för att öka Munkedals attraktionskraft 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.5 Resultatmål KLK: Fortsatt arbete med 

beslutandeprocessen/beredningsprocessen 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: På grund av beslutet om deltagande i e-arkivprojektet tillsammans med Fyrbodal och sml-it kommer projektet 

att ligga vilande. Arbetet pågår med att effektivisera ärendehanteringen kring sammanträden, men har prioriterats ned på 

grund av arbetssituationen på enheten. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Antal handläggare i Ciceron handläggarstöd  5 

Antal processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda  2 

9.5.1 Verksamhetsmål: Effektivisera hantering av tjänsteskrivelser och sökningar i 

diariet. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

9.5.2 Verksamhetsmål: Effektivare distribution av sammanträdeshandlingar 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  
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1.1 Resultatmål KLK: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala 

beslut. 

Status: Delvis uppfyllt 

Trend: Ökad  

Kommentar: Arbetet med att implementera Barnkonventionen i kommunen har påbörjats och följer förväntad planering. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Utbildningsinsats politisk nivå. Barnkonventionen 1 1 

Utbildningsinsats för tjänstemän. Barnkonvention 1 1 

Utbildning barnkonsekvensanalys för tjänstemän 0 1 

1.1.1 Verksamhetsmål: Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser. 

Status: Delvis 

uppfyllt Trend: 

Inget värde angivet 

Kommentar: testfrågar. 

1.2 Resultatmål KLK: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 

processer. 
Status: Ej 

uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet med detta verksamhetsmål har inte påbörjats utan planeras till hösten 2016 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa  1 

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser (tjänstemän)  1 

1.2.1 Verksamhetsmål: Skapa ny organisation och struktur för folkhälsoarbetet. 

Status: Ej 

utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

1.5 Framtid 

Fokus under kommande år kommer att vara på att samordna kommunens övergripande processer 

och arbeta mer processinriktat. Detta för att kunna möta kommande behov samt att få ekonomi och 

verksamhet i balans. En viktig process i detta är att sänka kommunens ohälsotal och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokus kommer också att läggas på att utbilda kommunens chefer. 

Arbeta vidare med hur kommunen kan möta framtidens utmaningar och vara attraktiv som 

arbetsgivare. Fokus på en mer digital hantering av dokument för att möta behov av e-arkiv. Men 

också effektivisering i uppföljning av verksamheten detta med stöd från beslutsstödsystemet. Ett 

större uppdrag åligger staben under nästkommande år avseende en översyn och implementering 

resursfördelningssystem inför budget 2018-2019. 

 

1.6 Övriga nyckeltal 
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1.7 Övrig uppföljning 

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Personalenheten har i jan genomfört genomgång/uppföljning av sjukfrånvaron med samtliga chefer. 
Råd och stöd i rehabutredningar/ärenden. Delaktighet i process kring införande av metoden FAS 

Arbetsliv på flera enheter, planerat och arrangerat en samverkansutbildning för chefer och 

skyddsombud inom sektor omsorg. 

Ohälsa 

Nyckeltal ohälsa 

 Utfall April 
2015 

Utfall April 
2016 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 11.21% 6.65% 

Arbete har pågått för att återgå i tjänst detta genom rehabinsatser avslut har skett av någon 

anställd under 2015. 

1.7.2 Intern kontroll 

Under december 2015 antog internkontrollplan för 2016. 10 granskningsområden antogs. 

Avtalstrohet - Kontrollera att inköp görs från leverantörer med giltiga avtal 

Avtalstrohet - Granska rutin för upplägg av nya leverantörer -Granska och utveckla rutin för upplägg 

ny leverantör för att tidigt kontrollera avtalstrohet 

Leasingsperiod bilar -Kontrollera att leasingavgift endast betalas för avtalad leasingperiod. 

Extern fakturering -Underlag till extern faktura matchar fakturering 

Inventering av Kontrakt i e-builder -Kontroll att kontrakt är upplagda på rätt ansvar/kostnadsställe i 

e-builder. 

Dokumenthantering - Uppdatering av dokumenthanteringsplan 

Styrdokument - Uppdatering av mallar för styrdokumenten 

Administrativa enhetens åtagande och stöd -Uppdatering av dokumentet. 

Webben -Besökaren ska kunna se när alla sidor på munkedal.se senast är uppdaterade. 

Inventera om och hur skyddsronder sköts. -Genomförs skyddsronder? Vilka och hur ofta? Vilka 

deltar? 

1.7.3 Kvalitetsredovisning 
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1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden. 
Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och 

kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens 

fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, 

snöröjning av egna vägar, offentlig belysning, bidrag till enskilda vägar, trafik- och kartfrågor hanteras 

inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och 

äldreomsorg (förutom Sörbygården). Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. 

1.2 Viktiga händelser 

1.3 Ekonomi 

1.3.1 Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. Utfall 
Jan – Apr 

2016 
Budget 
2016 

Periodens 

resultat 

Jan – Apr 

2016 
Budget 

helår 2016 

Periodens 

resultat 

Jan – Apr 

2015 

Verksamhetens intäkter 3.38 3.17 0.21 9.51 0.58 

Verksamhetens kostnader -26.05 -25.36 -0.69 -76.06 -1.09 

Nettokostnader -22.67 -22.19 -0.48 -66.55 -0.51 

Kommunbidrag 29.99 29.99 -0.01 89.97 -0.01 

Resultat efter kommunbidrag 7.32 7.81 -0.48 23.42 -0.52 

Kapitalkostnader -7.52 -7.81 0.28 -23.41 -0.25 

Årets resultat -0.20 0.00 -0.20 0.01 -0.77 

Sektor samhällsbyggnads utfall för perioden är minus 0,3 mnkr medan årsprognosen visar minus 2,1 

mnkr. Främst beror detta ej budgeterade driftskostnader för Dingleskolan. Dessa kostnader balanseras 

något av låga driftskostnader inom fastighet, erhållna bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs mm. 

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

 Periodens 

resultat 

Apr 2016 
Årsprognos 

2016 

GATA- OCH MARKENHETEN 0.24 0.00 

TEKNISKA ENHETEN 0.43 0.10 

FASTIGHETSENHETEN -1.36 -2.20 

PARK OCH SKOG 0.35 0.00 

KOSTENHETEN 0.05 0.00 

STÄDENHETEN 0.09 0.04 

Summa Sektor  
Samhällsbyggnad -0.20 -2.06 

Årsprognosen förväntas vara svårbedömd pga övertag av Dingle skolan. 

313



3 

Kostnaderna för el och uppvärmning bedöms bli lägre än budgeterat. 

Beslutad nerdragning av kostnaderna för ishallen (0,500 mnkr) får ingen effekt 2016. Genom att 

avtalet med Regionen om idrottshallen upphört försvann den budgeterade intäkten på 0,400 mnkr 

1.3.2 Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 

Utfall 
Jan-apr 

2016 

Årsbudget 
2016 

Tilläggs-

budget 

2016 

Budget 
tot 2016 

Återstår 
Jan – Apr 

2016 

Helårs 
prognos 

2016 

1004 FIBERANSLUTN VHT 0.03 0.10  0.10 0.07 0.10 

1048 BYTE FORDON / REDSKAP P&M 0.09 0.30  0.30 0.21 0.10 

1074 BELÄGGN O BROARB 0.00 1.00  1.00 1.00 1.20 

1075 Beläggning Västergård  1.00  1.00 1.00 1.00 

1077 Beläggning Myrbotten  0.70  0.70 0.70 0.70 

1101 KÖK HÄLLEVADSHOLM SKOLA  0.70  0.70 0.70 0.00 

1102 Åtgärder Vässjegården  0.60  0.60 0.60 0.00 

1103 Anpassning äldreboende  0.50  0.50 0.50 0.00 

1104 SPRINKLER LSS 0.21 0.50  0.50 0.29 0.85 

1105 ÄLDREBOENDE FOSS  0.50  0.50 0.50 0.50 

1106 Munkedalsskolan skolgård 0.01 1.00  1.00 0.99 1.00 

1109 Tillyggn Kunskapenshus mm  1.00  1.00 1.00 1.00 

1123 KÖK CENTRUMSKOLAN OMB.  0.50  0.50 0.50 0.50 

1140 BYTE AV ARMAT.GATUBELYSN  0.30  0.30 0.30 0.50 

1142 HANDIKAPPANPASSN FAST 0.00 0.10  0.10 0.10 0.10 

1169 SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0.12 0.40  0.40 0.28 0.40 

1200 STRAT FASTIGHETSFÖRv  0.30  0.30 0.30 0.00 

1204 OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0.08 0.80  0.80 0.72 1.25 

1208 TILLBYGG. LILLA FOSS FSK 0.00    0.00  

1212 UTB BOSTADSOMR 0.00 0.30  0.30 0.30 0.45 

1214 TILLBYGGNAD ÖNNEBACKA FSK 4.46 15.00  15.00 10.54 6.50 

1217 GC utmed Stalevägen  1.00  1.00 1.00 0.00 

1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0.16 0.25  0.25 0.09 0.25 

1248 ENERGISPARÅTGÄRDER ISHALL  2.50  2.50 2.50 0.00 

1256 ENGERGIÅTGÄRDER 0.17 0.50  0.50 0.33 1.30 

1259 KOMMUNAL FLYGKARTA   0.10  0.10 0.10 0.10 

1270 GC-BRO BRUKSVÄGEN/ÄLVEN  1.00  1.00 1.00 1.00 

1272 INDUSTRIOMRÅDE SÄLEBY 0.00    0.00  

1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE ÅTG  0.50  0.50 0.50 0.50 

1280 Jordtipp smedberg 0.00    0.00  
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Utfall 
Jan-apr 

2016 

Årsbudget 
2016 

Tilläggs-

budget 

2016 

Budget 
tot 2016 

Återstår 
Jan – Apr 

2016 

Helårs 
prognos 

2016 

1308 Möevägen GC o Vägförb.  1.50  1.50 1.50 1.60 

1313 Kost 10 år 0.00 0.30  0.30 0.30 0.30 

1314 H-holm, Vässje 2:4,3tomt 0.39    -0.39  

1316 Städ allmänt 0.02 0.30  0.30 0.28 0.30 

1318 Servicekontor 0.53    -0.53  

Summa Alla projekt 6.28 33.55  33.55 27.27 21.50 

Några osäkra investeringar har angetts med utfall 0 kr. För fastigheter som berörs av tex 

äldreomsorgsplanen tillämpas stor försiktighet med investeringar. GC längs med Stalevägen är 

beroende av att Trafikverket utför åtgärden, något som är osäkert för närvarande. 

I utfallet har begärda överföringar från 2015 medräknats. 

Den enda riktigt stora investeringen är Önnebacka förskola, som påbörjades 2015. Verksamheten 

flyttar in i juni 2016. 

1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Inga åtgärder planeras med anledning av det underskott som befaras om Dingleskolan förvärvas. 

Budget bör tillföras sektorn för detta. 

1.4 Måluppfyllelse 

5.6 Resultatmål SB: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Infört inköp av ekologisk mjölk inom hela kost organisationen. Ej påbörjad mätning av närproducerat dock ska 

metod tas fram under året. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  14.50% 

Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel (Västra Götaland)  1 

5.6.1 Verksamhetsmål: Öka andelen ekologiska livsmedel inom valda områden. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Infört inköp av ekologisk mjölk inom hela kost organisationen. 

5.6.2 Verksamhetsmål: Mäta och utvärdera andelen närproducerade livsmedel. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Ej påbörjad mätning. Påbörjas när statistiken för de första 6 månaderna är inlästa. 
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2.1 Resultatmål KLK: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

 Utfall 
2016 Mål 2016 

I tjänsteskrivelsemallen ska det finnas förtydligande av miljöaspekterna  1 

Utbildning konsekvensbeskrivning av miljöaspekter i tjänsteskrivelser  1 

2.1.1 Verksamhetsmål: Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur man 

tolkar miljöaspekter i tjänsteskrivelser 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Inget värde angivet  

6.1 Resultatmål SB: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre kunna nyttja dem och kunna presentera 

tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar.  Inventeringen är påbörjad, förväntas bli klar under hösten 2016. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Genomföra, undersöka nyttjandegraden/tiden i kommunala lokaler  1 

6.1.1 Verksamhetsmål: Genom inventering av lokalernas beskaffenhet och användning bättre 

kunna nyttja dem. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Inventeringen påbörjad. 

6.1.2 Verksamhetsmål: Presentera tillgängliga ytor när verksamheten efterfrågar. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Arbetet är påbörjat 

6.2 Resultatmål SB: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska. 
Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: * Arbete med nytt ventilationsaggregat i nya gymnastiksalen, Kungsmarksskolan pågår. * Belysning i 4 st klassrum 

Munkedalskolan är beställt och delvis installerat. * Installation av dagljusmontage i samlingsrum på en av avdelningarna på 

Hällevadsholms förskola är utförd istället för armaturer. * Under juni kommer solcellsanläggningen på Önnebacka förskola var i 

drift. 

 Utfall 
2016 Mål 2016 

Minska energianvändningen (KWH/m2) mindre än  162 

Öka andelen förnyelsebar energi %  95.00% 
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6.2.1 Verksamhetsmål: Genom energieffektivisering förbättra energianvändningen i 

kommunala lokaler 

Status: Delvis 

uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Arbete med nytt ventilationsaggregat i nya gymnastiksalen, Kungsmarksskolan pågår. Belysning i 4 st klassrum 

Munkedalskolan är beställt och delvis installerat. Installation av dagljusmontage i samlingsrum på en av avdelningarna på 

Hällevadsholms förskola är utförd. Under juni kommer solcellsanläggningen på Önnebacka förskola var i drift. 

6.2.2 Verksamhetsmål: Konvertera anläggningar till förnyelsebar energi. 

Status: I hög grad 

uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Solcellsanläggning tas i bruk juni 2016. 

1.5 Framtid 

Pågående förhandlingar Dingleområdet samt kommunens flyktingmottagande (Kost). Ytterligare 

städområden kommer att tillkomma under året, främst Dingleområdet. 

1.6 Övriga nyckeltal 

1.7 Övrig uppföljning 

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Arbetsskador och tillbud registerats i Heroma och är i förekommande fall inrapporterade till 

arbetsmiljöverket inom Städenheten. Inom Köken görs specifika skyddsronder för kök kommer att 

genomföras under maj månad. Inom övrig verksamhet är fokus på arbetsmiljöarbete stort. 

Ohälsa 

Nyckeltal ohälsa 

 Utfall April 
2015 

Utfall April 
2016 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 8.67% 9.71% 

Kost: Den stora ökningen mellan åren beror främst på influensa epidemi under mätperioden samt några 

olycksfall som inte är arbetsrelaterade. 

Städ: Inga långtidssjukskrivningar som är arbetsrelaterade. 

Sjukfrånvaron inom Park 0 Skog har minskat väsentligt. 

Inom övriga sektorn är sjukfrånvaron låg 
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1.7.2 Intern kontroll 

Internkontrollplan har antagits under dec 2015 för granskningar som skall göras under 2016. Under vår 

och höst kommer man kontrollera: 

Kaffe (Fullmäktige beslut - budget) Kommunens nettokostnad för kaffe ska minska. 

Lokalutnyttjande (taxebeslut) Intäktskontroll av antal uthyrda timmar 

Kemikalier (Miljöpolicy) Andel miljövänliga medel. Andelen miljövänliga kemikalier kommer att granskas 

efter ny kemikalieupphandling som träder i kraft under hösten 2016. 

Arrenden (taxebeslut) Är samtliga arrenden uppräknade enligt index 

Upprätta bevakningsrutin: Inventering av bla avtal och kontrakt 

1.7.3 Kvalitetsredovisning 

Ingen uppföljning 
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1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Sektorn samlar de verksamheter som arbetar med utbildning: förskola, fritidshem, grundskola, 

särskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola (Processgymnasiet och IM-program), vuxenutbildning 

och musikskola samt bibliotek, kultur och fritid. Sektorn leds av en sektorchef på 100 %. 

Verksamheterna är indelade i resultatenheter med en förskolechef/rektor/enhetschef som ansvarig 

för respektive enhet. Varje rektor har en skolassistent och tillgång till centrala elevhälsans resurser. 

Bibliotek, kultur och fritid som tillfördes sektorn under 2015 har en enhetschef på 50 %. 

1.2 Viktiga händelser 

Flyktingmottagandet har ökat under perioden. Det har under HT-15 kommit flera elever som inte 

undervisats och saknar därför skolgång, vilket medför en stor kostnad. Meritvärde har stigit sakta 

men säkert de senaste 5 åren. Kungsmarksskolan har tre lärare på två klasser i ämnena Svenska, 

Matematik och Engelska. Musik, hemkunskap och slöjd får eleverna i halvklass. I de fyra No-

ämnena undervisas 4 klasser av 6 lärare. På språkvalslektionerna finns minst 6 lärare anställda på 4 

klasser. I de fyra So-ämnena finns en mindre mängd stöd som ges efter behov. Skolan har fyra 

förstelärare . En lärare i teknik och som jobbar med ett övergripande teknikprojektet och denne 

lärare är även med och skriver i kommunens teknikplan. En av förstelärare jobbar med svenska och 

är ämnesansvarig samt ger kollegial handledning. Vi har en förstelärare i So-ämnena och denne ser 

till aktuell forskning inom ämnet samt ledarskapet i klassrummet. Vi har även en förstelärare i 

Biologi som planerar för det kommunövergripande samarbetet inom ämnet. Munkedalskolan infört 

att man får sin legitimerade klasslärare då man börjar i förskoleklass.  

Förut hade man en förskollärare i förskoleklass och bytte sedan lärare inför klass ett. Vi ser att detta 

har varit positivt och kommer fortsätta på detta sätt.PISA 2015 går nu för Munkedals kommun mot 

sitt slut. Projektet har varit igång sedan 2012 och har handlat om gemensam styrning och ledning 

genom att samarbeta tillsammans i 4 nivåer (politiker, skolchef, rektor, lärare). Öppna jämförelsers 

rapport visar att Munkedal är den enda kommun i V8 (förutom Orust) som höjt sina resultat. Av V8 

kommunerna är det Lysekil, Orust och Munkedal som varit med i satsningen och av dessa 

kommuner är Orust och Munkedal de enda kommuner som höjt sina resultat om man läser Öppna 

jämförelser.  

Från och med februari är det tre förskolechefer som leder förskolorna i kommunen. Tidigare var det 

två. Våren 2016 (1 mars) utökade Kungshöjdens förskola med en avdelning. Unikum , webverktyg 

på nätet, har introducerats där både föräldrar, pedagoger, barn och förskolechef möts i den digitala 

världen. Hela enheten har påbörjat skolverkets matematiksatsning, utifrån lärande samtal med 

lärledare. Arbetet kommer att pågå 2016-2017.  

Bruksskolan startade i januari en förberedelseklass med behöriga lärare under vårterminen. 

Språkstödjare har även funnits i en viss omfattning. Rekrytering av lärare har skett till skolan med 

rätt behörigheter. Dock saknas fortfarande två lärare till en klass i de yngre åldrarna.  

Invigning av Medborgarcentrum och renovering av bibliotekets lokaler. Blåsardag i Hunnebostrand i 

februari. Ca 70 ungdomar från 5 M10 kommuner deltog. Nätverksträff för sångpedagoger inom M10 

i mars. Hela skolan sjunger genomfört i april på samtliga skolor. Tre Quiz konserter med Munkedals 

Blåsorkester i april. Hedekas, Hällevadsholm och Kulturhuset i Munkedal. Gitarr och rockdag med 

musikskolans gitarrelever 23 april. Saxofongruppen medverkade vid konsert i Uddevalla 27 april i 

samarbete med Uddevalla Kulturskolas saxofongrupp. Musikskolan medverkade vid Valborgsfirandet 

i Folkets Park. 
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1.3 Ekonomi 

1.3.1 Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. Utfall 
Jan – Apr 

2016 
Budget 
2016 

Periodens 
resultat 
Jan–Apr 

2016 
Budget 

helår 2016 

Periodens 
resultat 

Jan – Apr 
2015 

Verksamhetens intäkter 12.19 8.62 3.57 25.86 2.59 

Verksamhetens kostnader -76.99 -76.43 -0.57      -228.16 -2.55 

Nettokostnader -64.80 -67.81 3.01     -202.31 0.03 

Kommunbidrag 68.09 68.11 -0.01 203.19 -0.01 

Resultat efter kommunbidrag 3.29 0.30 3.00 0.89 0.02 

Kapitalkostnader -0.30 -0.30 -0.01 -0.89 0.00 

Årets resultat 2.99 -0.00 2.99 0.00 0.02 

Sektorn visar ett positivt periodiserat utfall på 3,0 mnkr. Årsprognosen anges till 0,7 mnkr. 

Stor osäkerhet pga av det stora antalet nyanlända barn som finns inom alla sektorns verksamheter. 

Dessa barn/ungdomar behöver utredas genom kunskapsmätning inför klassplacering och har ett 

ökat behov av läromedel och andra visuella media för att kunna nås på sin studienivå. Ersättning 

söks från Migrationsverket men erhålls med stor osäkerhet och lång eftersläpning. 

Osäkerhetsfaktorn är att enheterna endast får för asylsökande och tio 4-veckorsperioder/år. Erhålls 

asyl erhålls Schablonersättning som är betydligt lägre ersättning. 

Sektorn har enstaka vakanser som tillsätts under försommaren och hösten. 

Visst problem med att erhålla behörig personal på förskolorna vilket innebär att barnskötare anställs 

på viss tid och därmed ger lägre personalkostnader. 

Kunskapens Hus flytt till nya lokaler innebär också en osäkerhetsfaktorer med ökade kostnader. 

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

 Periodens 
resultat 

Apr 2016 
Årsprognos 

2016 

MUNKEDAL RO 0.29 0.10 

FÖRSKOLOR SYD/SÖDER 0.37 0.30 

Förskolor Centrum 0.35 0.10 

MUNKEDAL STALE 0.33 0.00 

SVARTEBORG 0.06 0.10 

SÖRBYGDEN 0.13 0.00 

BIBLIOTEKSENHETEN 0.29 0.10 

KUNGSMARKSSKOLAN -0.12 0.00 

KUNSKAPENS HUS 0.75 0.00 

FÖSKOLOR NORR 0.04 0.00 

Ledning barn & utbildning 0.47 0.00 

Musikskolan 0.03 0.00 

Summa Sektor Barn och 

utbildning 2.99 0.70 
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Munkedalskolan: Positivt resultat för helår 100 tkr. Tack vare statliga bidrag har verksamheten 

kunnat utökats och särskilda satsningar görs inom lågstadielyftet och för nyanlända. 

Förskolor Syd: Enheten visar på ett överskott på 0,3 mnkr. En översyn av bokföring av 

personalkostnader kommer att göras. 

Förskolor Centrum: Enheten visar ett positivt resultat och beräknar få 0,1 mnkr beroende på 

svårigheter rekrytera behörig personal. I övrigt svårprognosticerat eftersom stor del av 

verksamheten är beroende av bidragsfinansiering. Ytterligare en avdelning behöver startas för att 

hantera de barn som står i kö inför ht-16. Översyn pågår utifrån vilken lokal som kan komma att 

användas. Resurser överförs från Hedekas som kommer att stänga en avdelning p.g.a. för litet 

barnunderlag. 

Stale: Verksamheten följer din planerade budget och beräknar en årsprognos på +-0 . 

Svarteborgs Rektorsområde visar för delåret ett positivt resultat på 64 tkr. Ökning av anställningar 

kommer att genomföras mot statlig ersättning från Migrationsverket. Ett överskott på 100 000 

beräknas för helåret. 

Hedekas Prognos utgår från ett tänkt nollresultat, men svårighet att veta inför höstens organisation 

med behov av ytterligare "resurstjänster" samt en osäkerhet kring intäktssidan i form av asylpengar 

och ev. tjänster finansierade av andra medel. 

Bibliotek, Fritid och Kultur: Överskott i personalkostnader kan härröras till en vakant timtjänst och 

två lönebidragsanställda. Vilket ger en årsprognos 0,1 mnkr. 

Kungsmark skolan Räknar med en -+ nollprognos och väntar på sökta ersättningar för nyanlända 

elever från Migrationsverket. 

Kunskapens Hus: Eftersom enheten står inför stora förändringar så som flytt och utökad 

verksamhet, är det extra svårt att göra någon prognos för året men vi räknar med ett noll resultat. 

Förskolor norr: Enheten väntar på ersättning från migrationsverket. En avdelning kommer hållas 

stängd fr.o.m. ht-16 på Hedekas förskola. Resurs därifrån kommer att överföras till avdelning i 

centrala Munkedal där det finns behov av ytterligare en avdelning fr.o.m. ht-16. Enheten beräknas 

ha en budget i balans vid årsskiftet. 

Förvaltningsledningens verksamhet följer planerad budget och beräknar en årsprognos till +-0. 

Musikskolans verksamheter flyter på och beräknas hålla ett +-0 resultat. Något färre elever än 

tidigare varför musikskoleintäkterna blir lägre än beräknat. 

Specificerad verksamhetsanalys Barn och Utbildning 

 
Sektorn Barn och Utbildning visar ett positivt periodiserat utfall på 3,0 mnkr. Årsprognosen anges till 

0,7 mnkr. Det positiva resultatet beror på erhållna statsbidrag för nyanlända barn inom skola och 

barnomsorg samtidigt som det är svårigheter med att erhålla behörig personal till verksamheterna 

vilket innebär att anställningar görs på viss tid och därmed ger lägre personalkostnader. Stor 

osäkerhet pga av det stora antalet nyanlända barn som finns inom alla sektorns verksamheter. 

Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016

Barn och Utbildning Utfall helår Utfall helår Utfall jan-april Budget Prognos helår Diff Budget

(tkr) (tkr) (tkr) (tkr)  vs Prognos

Barnomsorg 40 525 40 142 13 374 44 973 44 573 400

Grundskolan 79 652 78 385 28 007 83 866 83 566 300

Särskolan 12 931 11 748 3 369 10 388 10 388 0

Gymnasieskola 39 517 41 248 13 740 43 331 43 331 0

Vuxenutbildning 3 437 4 156 1 331 4 161 4 161 0

Övrig verksamhet 7 263 7 751 5 116 7 808 7 808 0

Totaler 183 325 183 430 64 937 194 527 193 827 700
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Sektorn har enstaka vakanser som tillsätts under försommaren och hösten. Kunskapens hus flytt till 

nya lokaler innebär också en osäkerhetsfaktorer med ökade kostnader. 

1.3.2 Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per Utfall 
Jan-Apr 

2016 
Årsbudget 

2016 

Tilläggs
budget 
2016 

Budget 
tot 

2016 

Återstår 
Jan–Apr 

2016 

Prognos 
årsför-

brukning 

2211 MUNKEDAL 5 ÅR 0.01           -0.01  

2217 KOMVUX 5 ÅR  0.90  0.90 0.90 0.90 

2219 FÖRVALTNINGSLEDNING 5 ÅR  0.60  0.60 0.60 0.60 

2229 FÖRVALTNINGSLEDNING 10 ÅR 0.02           -0.02  

Summa Alla projekt 0.04 1.50  1.50 1.46 1.50 

Förvaltningsledningen: Investeringsanslaget 600 tkr kommer att användas till inköp av möbler och 

inredning inom förvaltningens förskolor och skolor samt biblioteket och redovisas per enhet nedan. 

Kunskapens Hus: 900 tkr. I och med flytt till nya lokaler kommer investeringsanslaget att användas 

för iordningsställande av nya lokaler samt undervisningsmaterial. Ett antal nya yrkesutbildningar 

kommer att startas som har höga initialkostnader i undervisningsmaterial. 

Munkedalskolan: Enheten har 60 tkr i investeringsanslag. Varav merparten kommer att användas till 

symaskiner samt utrustning i klassrum. 

Förskolor Syd: Investeringar kommer att göras på Önnebacka förskola i samband med inflyttning i 

nya lokaler och upprustning av konferens, vilrum och personalrum för 160 tkr. 

Förskolor Centrum: Enheten har beviljats 30 tkr i investeringsanslag till arbetsmiljöförbättrande 

utrustning bl a ljudisolerade bord. Hela anslaget förväntas att förbrukas. 

Bruksskolan: Stale rektorsområde har 60 tkr i investeringsanslag. Inget av det är än så länge 

utnyttjat men kommer att utnyttjas under hösten då Bruksskolan ska göra inköp av möbler, stolar 

och bord till två nya klassrum samt utrustning till musiksal 

Svarteborg: Ett investeringsanslag på 40 tkr har beviljats enheten. Inköp ej ännu genomfört. 

Hedekas: Tilldelad budget 30 tkr tänkt att användas till fortsatt utbyte av kapprumsinredning 

alternativt till duschväggar i gymnastiksalens omklädningsrum. 

Bibliotek, fritid och kultur: Enheten har erhållit ett anslag på 30 tkr. Investeringar kommer att göras 

i samband med att Medborgarcentrum har fått rutiner. 

Kungsmarksskolan: Investeringsanslag på 60 tkr som skall användas för inköp av skolmöbler. 

Förskolor Norr: Enheten har erhållit 40 tkr till investeringar. Enheten kommer att fortsätta anskaffa 

arbetsmiljöförbättrande utrustning bl a ljudisolerade bord. Hela anslaget förväntas att förbrukas. 

Musikskolan: Enhetens investeringsanslag på 30 tkr har använts för inköp av instrument till 

"blåsklass" undervisning. Dock har inte fakturan anlänt än. 

1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 
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1.4 Måluppfyllelse 

3.1 Resultatmål BUN: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet. 
Status: I hög grad 

uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Barnen är ute varje dag, minst en gång oftast två gånger. Under utevistelsen möter pedagogerna barnens 

nyfikenhet och intressen. På Förskolan bygger man idag upp nya lärande miljöer i den utomhusgård som redan finns. Man 

gör bokstavsrum, trafikmiljöer m.m. Skogen används som ytterligare ett pedagogisk rum, där pedagogerna fortsätter det 

tematiska arbetet som man påbörjat på avdelningen. 

 Utfall 

2016 Mål 2016 

Återrapportering av utemiljöverksamhet 4 10 

3.1.1 Verksamhetsmål: Varje förskoleavdelning schemalägger en pedagogisk 

utemiljöaktivitet om dagen. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Förskola Söder: Med utgångspunkt i barnens påvisade intressen fångar pedagogerna lärandetillfällen utomhus. 

Förskola Norr: Förskolorna har planerad verksamhet utomhus när barnen har visat intresse för något speciellt, vid speciella 

tillfällen och när man arbetar med temat. Mycket av utomhuspedagogiken sker i nuet. Förskola Centrum: Utemiljön på 

förskolorna ger barnen möjlighet till lek, utveckling och lärande. Pedagogerna följer barnens påvisade intressen och lärandet 

sker i både planerad miljö och naturmiljö. 

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

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Gymnasieelever som lämnar gymnasieskolan utan examen har en lagstadgad rätt att komplettera sina luckor 

på vuxenutbildningen. I det nya samverkansavtalet med bl.a. Uddevalla gymnasieskola ska gymnasiet rapportera de elever 

som inte har fullständigt betyg, vilket möjliggör att vi i vår tur kan kontakta eleven. Vi har även ett gott samarbete med AME 

och Arbetsförmedlingen när det gäller ungdomar i alla åldrar. 

 Utfall 

2016 Mål 2016 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder.  100.00% 

3.2.1 Verksamhetsmål: Samarbeta med andra aktörer för att ge individuell utbildning. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Inom vuxenutbildningen har vi ett nära samarbete med Lysekil och Sotenäs kommuner, vilket bland annat 

innebär att vi kan erbjuda fler individuella lösningar för våra elever. Fyrbodal har också ett vux-nätverk som representeras av 

rektorer som ansvarar för sin kommuns vuxenutbildning. 

3.3 Resultatmål BUN: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter 
utifrån kommunens aktivitetsansvar. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Gymnasieelever som lämnar gymnasieskolan utan examen har en lagstadgad rätt att komplettera sina luckor 

på vuxenutbildningen. I det nya samverkansavtalet med bl.a. Uddevalla gymnasieskola ska gymnasiet rapportera de elever 

som inte har fullständigt betyg, vilket möjliggör att vi i vår tur kan kontakta eleven. Vi anser att vi har bra kontroll över de 
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ungdomar som tillhör målgruppen. Samarbetet med de nationella programmens gymnasieskolor för de elever som är i 

riskzonen eller avslutar sina gymnasiestudier har förbättrats. 

 Utfall 

2016 Mål 2016 

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 0 2 

Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt kommunens aktivitetsansvar. 95.00% 100.00% 

3.3.1 Verksamhetsmål: Uppdraget är att kunna erbjuda ungdomar mellan 16-19 år 

lämpliga individuella åtgärder. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Enheten Kunskapens Hus inom Sektor Barn och Utbildning ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. För 

de ungdomar som är aktuella tas en kontakt och det görs individuella planer, vilka kan innehålla studier, praktik och vid 

behov andra stödåtgärder. 

3.4 Resultatmål BUN: Främja samverkan och samarbete mellan 
kommunens olika verksamheter för gott resursutnyttjande. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Ett samarbete mellan sektor Omsorg och sektor Barn och Utbildning har inletts. Meningen är att sektorerna ska 

samverka runt barn/elever som behöver stöd och hjälp. Tanken är att familjer och barn inte ska behöva upprepa sin historia 

för flera olika personer, utan man ska med hjälp av familjens medgivande kunna utbyta upplysningar och händelser så att 

det blir så bra för barnet/eleven som möjligt. En socialsekreterare ska utses som är kopplad till de olika rektorsområdena. 

Möten har hållits med personal från båda sektorerna och sektorerna har även deltagit i ett webbinarium som gällde den 

uppmärksammade metoden som kallas Skottlandsmodellen där vi kan hämta nyttig information om hur vi ska fortsätta vårt 

arbete. Inom sektor 
Barn och Utbildning har många olika möten ägt rum. Bland annat kollegialt lärande inom exempelvis fortbildningsinsatsen 
Läslyftet för F-3. Vi har haft språknätverk, Röda tråden-grupper avseende matematik, IKT-träffar för att förbättra 
IT-kunskaperna och teknikgrupper. Vi försöker mötas mellan rektorsområdena för att kunna utbyta så mycket erfarenheter 

som möjligt. PISA-träffar angående satsningar och styrning vad gäller matematikinsatser har genomförts i samarbete med 

andra kommuner. Pedagoger verksamma i de yngre årskurserna har genomfört utbildning i ICDP.  Målet är att all personal 

ska utbildas i förhållningssättet ICDP. 

 Utfall 

2016 Mål 2016 

Antal nätverksmöten 2 2 

3.4.1 Verksamhetsmål: Sprida goda pedagogiska arbetssätt för ökad kunskap inom Barn 

och Utbildning. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Genom kollegialt lärande med fortbildningsinsatsen Läslyftet som fokus har pedagoger från år f-3 från olika 

skolor i kommunen träffats hela läsåret en gång per vecka under ledning av handledare. Röda-tråden träffar avseende 

matematik i syfte att utveckla matematikundervisningen i ett år 1-9 perspektiv. IKT-gruppen där kommunens alla skolor är 

representerad har träffats regelbundet för gemensamma avstämningar och hitta utvecklingsområden avseende IKT. 

Förskoleklasslärare från hela kommunen har träffats regelbundet under ledning av handledare för att utveckla arbetet i 

förskoleklassen. Fokus har legat på att utveckla screeningarbetet och göra det likvärdigt mellan olika förskoleklasser. Alla 

fritidspedagoger i kommunen har träffats för gemensam fortbildning under ledning av en av rektorerna för att hitta 

gemensamma utvecklingsområden avseende fritidsverksamheten i kommunen. Specialpedagoger i kommunen har haft 

återkommande träffar för att öka likvärdigheten och driva det specialpedagogiska arbetet framåt på ett likvärdigt sätt. 

Nätverksträffar i språkstörningsnätverk samt specialpedagogiska nätverk har genomförts. Träningsskolan år 1-6 har haft 

samverkansmöten återkommande med 
Träningsskolan år 7-gymnasiet för att följa den röda tråden ur ett 1-19 års perspektiv. PISA 2015 har fortsatt träffas ca tre 

gånger per termin under ledning av SKL för att höja matematikresultaten. Genom satsningen har man även samverkat med 

andra kommuner i Bohuslän vilket möjliggjort och öppnat för samarbete även utanför kommunen på alla nivåer. 
Kungsmarksskolan har under två år fått stöd av folkhälsopolitiskrådet och detta har resulterat i föreläsningar som ibland 

hållits för hela kommunens skolpersonal samt att föreläsningen bearbetat gemensamt efteråt. Kommunen har som mål att 

utbilda all personal i ICDP. Det handlar om förhållningssätt och bemötande från vuxen gentemot barn. Under VT-16 har ett 
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gäng med åldersblandade elever från Kungsmarksskolans vunnit SM i programmering av robotar och ska delta i VM. Pågår 

även ett samarbete med Vattenfall och Innovatum i ett projekt som handlar om hållbar utveckling.. De olika förskolorna i 

kommunen har regelbundet nätverksträffar där fokus har varit utveckla användandet av digitala verktyg. Förskolecheferna 

arbetar tillsammans för att uppnå en likvärdighet i förskolorna i Munkedal. Förskolorna i Munkedal har gemensamma 

träffar/fortbildningsdagar där man i lärande samtal fördjupar sitt eget pedagogiska arbetssätt. Inom musikskolan sker 

kontinuerligt samarbete mellan musikskolans personal där idéer delas och utvärderas. Ledningsgruppen för Barn och 

utbildning har regelbundna möten utifrån ett fastställt kalendarium och årshjul där kvalitetsarbetet följs upp. 

7.1 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Samordna fritidsverksamheter och 
behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Vi famlar kring begreppet Allaktivitetshus då det finns stora behov av mötesplatser för alla åldrar men 

aktiviteter och intressen är idag för spretiga. Våra nyinflyttade medborgare har inte samma åldersmässiga uppdelning i sitt  
umgänge. Dialog med skola, föreningsliv och integration visar på ett ökat behov av mötesplatser för alla åldrar där aktiviteter 

kan genomföras. Enheten har genomfört "Resa i tiden", "Familjedag på Torget", Arena-dagen och Disco i Kulturhuset. 

Föreningar från kultursektorn var involverade. Dansaktiviteterna i kommunen har ökat och önskemål har kommit om att vi 

även ska arbeta med filmskapande. Vårt mål är att tillsammans med Musikskolan forma verksamheten mot en större bredd 

inom den kulturella sektorn. För att få ökad medvetenhet och kunskap kring vad som sker i vår kommun behövs en ökad 

kommunikation och samordning med föreningslivet. Föreningslivet är en stor aktör i Munkedal och alla små arrangemang och 

större event bör vara mer synliga. Möten har genomförts med Svarteborgs FK för att lyfta och stötta deras arrangemang 

"Futsal Cup" där Ung Fritid kommer att stötta inför 2016. Det har funnits ett önskemål länge från fritidskonsulent att 

genomföra en översyn av föreningsbidragen. Uppdraget har låtit vänta på sig. Vår enhet flyter ihop med skolvärlden. 

Kontakter är etablerade med Munkedals plantskola och Friluftsfrämjandet angående Ljusfesten i Örekilsparken. Enheten har 

arbetat fram en Kultur-och fritidsplan för perioden 2016-2019. Planen ska läggas fram för politiken för beslut. Turistansvarig 

ingår i nätverk och kontakter sker löpande med Turistrådet Västsverige. 

 Utfall 

2016 Mål 2016 

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar.) 0 1 

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017) 0  

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet. 4 3 

Skapa en kulturskola. (Klart 2017) 0  

7.1.1 Verksamhetsmål: Kultur och fritid ansvar för utvecklingen av ett Allaktivitetshus. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Dialog med skola, föreningsliv och integration visar på ett ökat behov av mötesplatser för alla åldrar där 

aktiviteter kan genomföras. Resurser inte använda och uppdraget famlande. 

7.1.2 Verksamhetsmål: Samordna mötesplatser för ungdomar. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: För att få ökad medvetenhet och kunskap kring vad som sker i vår kommun behövs en ökad kommunikation 

och samordning med föreningslivet. Föreningslivet är en stor aktör i Munkedal och alla små arrangemang och större event 

bör vara mer synliga. Möten har genomförts med Svarteborgs FK för att lyfta och stötta deras arrangemang "Futsal Cup" där 

Ung Fritid kommer att stötta inför 2016. 

7.1.3 Verksamhetsmål: Genomföra översyn av budgeterade medel till föreningslivet. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Funnits ett önskemål länge från fritidskonsulent att genomföra en översyn av föreningsbidragen. Uppdraget 

låtit vänta på sig. Vår enhet flyter ihop med skolvärlden. 
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7.1.4 Verksamhetsmål: Främja det tätortsnära friluftslivet genom motionsspår och 

vandringsleder. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Inga aktiviteter planerade förrän i höst och inför kommande år. Planer ligger i nya Kultur- och fritidsplanen 

som först ska antas av politikerna. 

7.1.5 Verksamhetsmål: Utveckla "Ljusfesten" i Örekilsparken tillsammans med föreningar 

och företagare 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Kontakter är etablerade med Munkedals plantskola och Friluftsfrämjandet. 

7.1.6 Verksamhetsmål: Ta fram en ny Kultur- och Fritidsplan för 2016-2019 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Enheten har arbetat fram en Kultur-och fritidsplan för perioden 2016-2019. Planen ska läggas fram för 

politiken för beslut. 

7.1.7 Verksamhetsmål: Utveckla besöksnäringen med fokus på natur- friluftslivs- fritids- 

och kultursektorn 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Turistansvarig ingår i nätverk och kontakter sker löpande med Turistrådet Västsverige. 

7.2 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Fortsätta bredda verksamheten i 
biblioteket. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Genom självbetjäningssystemet har tillgängligheten i biblioteket ökat med 10 timmar/vecka. Genom samarbete 

med Medborgarcentrum har denna ofantliga förändring möjliggjorts. Litteraturcirklar och after-noon tea under ledning av 

bibliotekarier har genomförts kontinuerligt. IT-café med pensionärsgruppen har hållits och samarbete med Integration och 

NGO genom Café Forum och kommunikation med nyanlända. Intresset för litteratur har ökat i åldersgruppen 9-12 år. 

Aktiviteter för barn och ungdomar genomförs kontinuerligt i form av bokklubb och lovaktiviteter. Åldersgruppen 3-5 år har 

fått sagostunden tillbaka. Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens 

samtliga skolor. Skolbesök har genomförts i förskoleklasser samt i låg- och mellanstadieskolorna. 

 Utfall 

2016 Mål 2016 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 10 2 

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 46 24 

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 13.00% 5.00% 

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med andra aktörer 5 5 

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 10 5 
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7.2.1 Verksamhetsmål: Läsfrämjande för barn och unga. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Åldersgruppen 9-12. Intresset för litteratur har ökat. Aktiviteter för barn och ungdomar genomförs 

kontinuerligt i form av bokklubb och lovaktiviteter. Åldersgruppen 3-5 år har fått sagostund tillbaka. 

7.2.2 Verksamhetsmål: Bredda samarbetet med skolan. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med representanter från kommunens samtliga 

skolor. 
Skolbesök har genomförts med förskoleklasser och låg- och mellanstadieskolorna. 

1.5 Framtid 

Oro inför framtiden när det gäller rekrytering av leg. lärare. Få sökande till utannonserade tjänster 

och mycket högre löneanspråk från dem som söker. Lärarlönelyftets konsekvenser - kommer det att 

förbättra läget eller skapa frustration hos dem som inte kommer i anspråk vilket i sin tur kan leda 

till fler uppsägningar? Inom förskolan saknas det platser i centrala Munkedal inför ht-16. 

Skolverkets riktlinjer som anger mindre antal barn i barngrupperna (1-3 år 6-12 barn, 4-5 år 9-15 

barn) När kan Munkedal komma i närheten av dessa riktlinjer? Idag har vi i snitt 18,5 barn i våra 

barngrupper. 

Fortsatt arbete med Unikum för förbättra dokumentation och kommunikation med vårdnadshavare. 

Personal inom förskolan får utbildning inom trauma och matematiklyft. Rektorerna ska få utbildning 

i novaschem för att sedan säkerställa bl.a. frånvarorapportering. Musikskolan åker till Tyskland med 

blåsorkestern. Flera konserter kommer att genomföras samt vara behjälpliga på skolornas 

skolavslutningar. Fritidssektorn kommer att anordna sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 

Framtagen handlingsplan i syfte att öka samverkan mellan BoU och Ifo verkställs under året. Flytten 

till Dingle öppnar för nya möjligheter inom vuxenutbildningen, träningsskolan, 

gymnasieutbildningen, framtagande av högskoleutbildning (Förskollärarutbildning) mm 

1.6 Övriga nyckeltal 

1.7 Övrig uppföljning 

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

På skolorna bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete där APT hålls med all personal en gång per 

månad. APT förbereds tillsammans med de fackliga i LOKSAM-gruppen vilken träffar rektor inför 

varje APT. LOKSAM-gruppen fångar i sin tur upp frågor från de fyra arbetslagen då representanter 

från alla arbetslag ingår i gruppen. I LOKSAM behandlas även frågor såsom fastställande av 

kalendarium, tillbudsrapporter i de fall det kan härröras till arbetsmiljön, timrapporter i de fall 

någon upplever hög arbetsbelastning. I LOKSAM utvärderas även lönerevisionen som kopplas till 

medarbetarsamtalen. Vid större organisatoriska förändringar såsom tex kraftigt ökat elevantal och 

därmed platsbrist kan en tillfällig grupp utses av LOKSAM som jobbar med frågan och kommer med 

förslag som går ut till arbetslagen och sedan beslutas av LOKSAM. Vissa stora frågor förbereds i 

LOKSAM och beslutas på APT. Arbetsmiljörond, elev och personalenkäter genomförs årligen och 

utvärderas analyseras och dokumenterats. I elevrådet jobbar eleverna med arbetsmiljöfrågor de 

anser viktiga. Enheten Bruksskolan har under mars månad genomfört en skyddsrond. De brister 

som fanns har till viss del åtgärdats. Miljöinspektionskontroll genomförd i april 2016. Under hösten 

har enheterna inom förskolan arbetat med medarbetarenkäten. Bl.a. utifrån resultat på frågan om 
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känslan av stress. I april har även information om den nya AFS 2005:4, Organisatorisk och social 

arbetsmiljö getts på enheten. 

Arbetsmiljön för musikskolans lärare behöver en viss översyn både ute på skolorna och i 

Kulturhuset. Skall diskuteras under vårens konferenser. Skolans verksamhet måste utvecklas mot 

de nationella målen. Huvudmannen har ett övergripande ansvar och rektor ansvarar för den 

pedagogiska ledningen och lärarnas professionella ansvar och färdighet är en förutsättning för att 

skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultat följs upp och 

utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Enheten är på god väg att hitta arbetsformer 

för att detta ska fungera. 

Ohälsa 

Nyckeltal ohälsa 

 Utfall April 

2015 
Utfall April 

2016 

Sjukfrånvaro kommunalt 

anställda totalt, (%) 6.46% 7.08% 

Enligt utskickad statistik har ohälsotalet ökat från 6,46 2015 till 7,08 2016 Många sjuka i influensa 

och likande fr.a. under perioden januari -april Finns några långtidssjukskrivna inom enheten där 

flertalet ej kan anses vara kopplat till arbetet. Sjukskrivningar har minskat inom rektorsområde 

Svarteborg och Munkedalskolan 

1.7.2 Intern kontroll 

Skyddsronder görs på hösten tillsammans med en psykosocial utvärdering. Skade och 

tillbudsrapportering sker digitalt. Tillbudrapportering samt rapportering av kränkande behandling 

har skett. Skolorna har ett utarbetat system för uppföljning av elevers frånvaro. 

1.7.3 Kvalitetsredovisning 

Varje förskolechef och rektor gör efter varje läsår en kvalitetsdokumentation av sin/sina enheters 

systematiska kvalitetsarbete. Denna kvalitetsdokumentation redovisas till sektorchef den 1 

september och läggs sedan ut på enhetens hemsida. Sektorchef sammanställer sektorns 

systematiska kvalitetsarbete och delger kommunstyrelsen. Sammanställningen läggs därefter ut på 

kommunens hemsida. Under läsåret 2015/2016 fokuserades utveckling av undervisningen främst 

inom ämnena svenska och matematik. Även stort fokus på hur skolan och förskolan ska ta emot 

nyanlända elever, integrera dessa och tillhandahålla en god individuell undervisning. Inom förskolan 

har implementering av det digitala verktyget Unikum varit ett viktigt arbete för att säkerställa 

uppföljning och kvalitet avseende bl.a. dokumentation. Inom kultur och fritid har aktiviteter och 

tillskapandet av mötesplatser för nyanlända varit ett prioriterat område. 
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1.1 Verksamhetsbeskrivning  
 

Sektor omsorg 
Sektor omsorg är en ny organisation sen 2016-02-01 och samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, 
Individ och familjeomsorg och Stöd under sig. Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat grepp 
kring de utmaningar socialtjänsten står inför och lever med. Delårsrapporten redovisas avdelningsvis. 
 
Avdelning Vård- och äldreomsorg (VoÄ) 
Avdelning Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, 
kommunal rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd samt särskilda boende för äldre. 
Inom Vård och Äldreomsorg ingår även kommunens biståndsenhet och bemanningsenhet. 

Avdelning Individ- och familjeomsorg (IFO) 
Avdelning IFO består av flera olika verksamheter och arbetsgrupper; Barn och Unga gruppen: Här 
handläggs orosanmälningar och ansökningar (myndighetsutövning) kring barn och unga 0-21 år. De 
arbetar också med institutions- och familjehemsplacerade barn och unga samt familjehemmen där 
barnen är placerade. Två familjebehandlare ingår också i gruppen, de är utförare som arbetar som 
insatser i familjer med familjebehandling, familjestödjande samtal, barnsamtal, föräldrasamtal samt 
observationer som ett komplement i barnavårdsutredningar.  

Försörjningsstöd: Arbetar med handläggning av försörjningsstöd, arbetsrehabilitering i samverkan med 
andra myndigheter, boendefrågor, rådgivning etc.  

Vuxengruppen: Arbetar huvudsakligen med myndighetsutövning och handläggning av vuxna 
missbrukare/beroende. De arbetar även med stöd och rådgivning till beroende och dess anhöriga från 
15 år och uppåt.  

Myndighet migration: Sedan 1 december 2015 har IFO tagit emot anvisningar av ensamkommande 
barn som tidigare gått till teamet i Tanums Kommun, men då avtalet sagts upp har IFO en grupp 
socialsekreterare som utreder, placerar och följer upp ensamkommande barn efter anvisning av 
Migrationsverket, 86 ensamkommande barn har överförts från teamet i Tanum till IFO.  

Familjecentralen består av kurator som arbetar med stöd och rådgivning åt föräldrar både i grupp och 
enskilt i samarbete med familjegruppens socialsekreterare samt familjecentralens personal där 
verksamheten också är belägen.  

Ungdomsmottagningen består av kurator som arbetar med rådgivande och stödjande samtal med unga 
från tidiga tonår upp till 25 år i tätt samarbete med ungdomsmottagningens barnmorska.  

Familjerätt: Här kan kommunens invånare få samarbetssamtal vid behov i samband med separationer. 
Här utförs också vårdnad- boende- samt umgängesutredningar på uppdrag av Tingsrätten.  

Övrigt: Alkoholtillsyn och skuldsanering utförs av Lysekils Kommun enligt särskilda avtal. 
Familjerådgivning utförs enligt särskilt avtal av Uddevalla Kommun. Hit kan kommunens invånare 
vända sig vid relationsproblem. Socialjour har Fyrbodals samtliga kommuner gemensamt som är 
organiserad under Uddevalla Kommun och är förlagd vid polishuset i Uddevalla. Jouren är tillgänglig all 
tid utöver kontorstid både helg och vardag. 

Avdelning Stöd 
Avdelning stöd samlar de verksamheter som arbetar med LSS, socialpsykiatri, integration och 
arbetsmarknaden. Det primära uppdraget är att skapa förutsättningar för enskilda 
omsorgstagare/klienter att ha en meningsfull vardag. Inom området samlas de verksamheter som på 
något sätt har att göra med att ge människor stöd när behov av det uppstår i livets alla skeden och 
som inte har med utbildning, IFO eller äldreomsorg att göra. 
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1.2 Viktiga händelser 
Avdelning VoÄ 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om nya kvalitetsnivåer för biståndsbedömda insatser inom 
hemtjänsten. Detta tillsammans med att biståndshandläggare följer upp och omprövar beslut oftare och 
snabbare kan vara en av orsakerna till att hemtjänsttimmarna stabiliserats och tom minskat något 
första kvartalet 2016. 
Allégården har under en längre tid haft behov av förstärkt bemanning, särskilt natt då det är en hög 
vårdtyngd med mycket oro. Den nationella satsningen "ökad bemanning i äldreomsorgen" har gjort det 
möjligt att öka nattbemanningen på Allégården. Även i hemsjukvården har man genom 
stimulansmedlen kunnat anställa sjuksköterska och har på så sätt gett en stabilare bemanning med 
minskade övertidskostnader. 

Äldreomsorgen i Munkedals kommun har återigen fått mycket fina resultat i brukarundersökningen där 
hemtjänsten hamnar som nr 7 i rankingen för hela Sverige. 

KS/KF har tagit inriktningsbeslut om att minska från fem till tre äldreboende i kommunen. Processen 
har påbörjats och en omstrukturering kommer ske succesivt. 

Lokala seniornätverk har startat upp i Svarteborgsområdet, Hedekas och Munkedal. 

Avdelning IFO 
Efter att Tanumsteamet för ensamkommande barn avslutade sin verksamhet har vi under året succesivt tagit emot 
de barnen. Lysekil sade upp avtalet gällande familjerätt i januari vilket inneburit ytterligare en del i 
myndighetsutövningen som vi inte tidigare haft. Under början av året har vi arbetat med att 
iordningställa Barnkullens öppenvårdsverksamhet som kommer starta upp under maj månad. 

Avdelning Stöd 
Avdelning stöd har skapats vilket kommer att främja möjligheten till att få en ännu bättre verksamhet. 
Avdelning stöd har möjlighet att hålla budget som en följd av det stora integrationsarbetet som fortgår. 
Antalet nya ensamkommande barn som har behov av stöd har avtagit vilket har gjort det möjligt för 
verksamheten att återhämta sig något och planera framåt. Två nya fastigheter har presenterats och 
står till verksamhetens förfogande 2016.  
Två ny rekryteringar har gjort på chefsidan, en arbetsmarknadschef och en integrationschef.  
Kvalités och nivå arbetet håller på att implementeras i LSS verksamheterna. 

1.3 Ekonomi 

1.3.1 Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr)  

 

Per. utfall 
Jan - Apr 

2016 

Bud 
2016 
Jan-Apr

Periodens 
resultat 

Jan - Apr 
2016  Bud helår 

2016 

Periodens 
resultat 

Jan - Apr 
2015 

Verksamhetens intäkter  29.43  27.78 1,66 85.62  3,70

Verksamhetens kostnader  -105.04  -101.43 -3.61 -303.23  -7.85

Nettokostnader  -75.60  -73.65 -1.95 -217.62  -4.15

Kommunbidrag  74.07  74.08 -0.01 218.91  -0.01

Resultat efter kommunbidrag  -1.54  0.43 -1.97 1.29  -4.16

Kapitalkostnader  -0.46  -0.43 -0.03 -1.29  -0.01

Årets resultat  -2.00  0.00 -2.00 0.00  -4.17
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Avdelning VoÄ 
Intäkter: Avgifter och hyresintäkter ligger på ungefär samma nivå som samma period 2015, däremot 
kan hyresintäkterna komma att minska i samband med att vi succesivt minskar boendeplatserna. 
Ökningen av intäkterna jämfört med förra året beror på på ökat kommunbidrag och statligt 
stimulansmedel för ökad bemanning i äldreomsorg med ca 2,6 mnkr. 

Kostnaderna har inte ökat i jämförelse med samma period föregående år, och har heller inte minskat. 
Detta trots att den beviljade tiden i hemtjänsten och HSL-uppdragen ligger något högre än samma 
period 2105. 

Avdelning IFO 
Det har tillkommit kostnader för placeringar av vuxna missbrukare i april som inte varit med i tidigare 
prognos/utfall. Fortsätter dessa placeringar kommer det vara en ökad kostnad, vi kan eventuellt hejda 
den negativa utvecklingen genom hemmaplanslösningar. Vi har tagit hem placerade barn från 
institution vilket innebär fler familjehem där vi drar över budgeten. Jämför vi kostnaden med institution 
som barnen annars skulle varit på så är överdraget litet. Gällande institutionsplaceringar har vi tagit 
höjd, dock ser vi att det inte varit tillräckligt. IFO har haft avtal med Lysekil gällande familjerätt som är 
uppsagt, därav har vi kvar en konsult för att kunna utföra dessa uppgifter. Återsökning från 
Migrationsverket är pågående dock inte klart. Försörjningsstödet har ökat i takt med antal sökande. 
Därav de höga kostnaderna för verksamheten. 

Avdelning Stöd 
Kostnaderna för placeringar och personal är högre än vad kommunbidraget och övriga intäkter är. 
Antalet personer som behöver insatser har ökat, det har medfört fler placeringar hos externa aktörer. 
För att kunna möta det stegrande behovet har kommunen behövt rekrytera personer med kompetens 
inom utrednings och omsorgsarbete. Att utfallet inte har ett större negativt resultat beror på intäkterna 
för kommunens arbete med integration. 

Intäkterna för integrationsarbetet kommer alltid i efterhand. Detta innebär att kommunen behöver 
periodisera intäkter och sen avvakta den reella intäkten. Finns det avtal kommer dessa 30 dagar efter 
utsatt tid, utöver det är det oerhört svår att ha en tidsaxel som är precis. Flertalet av våra aktörer 
sänder fakturorna vid månadsslutet av utförd insatt vilket medför att vi har en stor uppbokad kostnad. 

 
Sammanställning av sektorns avdelningar (mnkr) 

  Periodens 
resultat 

Apr 
2016 

Årsprognos 
2016

VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN  1.42  -7.15 

IFO  -4.97  -11.00

STÖD  1.55  1.10

Summa Sektor Omsorg  -2.00  -17.05

 
Avdelning VoÄ 
Största orsaken till underskottet är att hemtjänstens och hemsjukvårdens volymökning inte är 
kompenserad i budget. En annan anledning är att avdelningen har anpassningskrav -0,610 (minskad 
chefstjänst) -0,800 (minskad sjukfrånvaro) -1,800 (minskad mertid/timvikarier). På grund av 
volymökning i verksamhet, hög sjukfrånvaro samt förändringar i organisation och ledning kommer inte 
dessa anpassningar vara möjliga att genomföra fullt ut. 

De ökade kostnaderna för extrapersonal, mertid och övertid på grund av ökad volym och hög 
arbetsbelastning i hemsjukvården och på Allégården kompenseras till viss del av statliga 
stimulansmedel under 2016 och minskar därför underskottet en del.  
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Avdelning IFO 
Det har tillkommit kostnader för placeringar av vuxna missbrukare i april som inte varit med i tidigare 
prognos/utfall. Fortsätter dessa placeringar kommer det vara en ökad kostnad. Vi har tagit hem 
placerade barn från institution vilket innebär fler familjehem där vi drar över budgeten. Jämför vi 
kostnaden med institution som barnen annars skulle varit på så är överdraget litet. Gällande 
institutionsplaceringar har vi tagit höjd, dock ser vi att det inte varit tillräckligt. IFO har haft avtal med 
Lysekil gällande familjerätt som är uppsagt, därav har vi kvar en konsult för att kunna utföra dessa 
uppgifter. Återsökning från Migrationsverket är pågående dock inte klart. Försörjningsstödet har ökat i 
takt med antal sökande, därav de höga kostnaderna för verksamheten. 

Avdelning Stöd 
Avdelningen har ofinansierad tjänster vilket är en orsak till underskottet på stöd. Flera enheter har ett 
periodiserat resultat som ser något bättre ut än årsprognosen. Det primära skälet till detta är att 
omsorgstagarna, som medlen är riktade till, inte har påbörjat sin insats. 

Att periodens resultat inte är bättre beror på att intäkterna för integrationsarbetet inte har kommit oss 
tillhanda ännu, men intäkten kommer att generera 4 mkr vid året slut. Intäkterna från 
kommunensintegrationsarbete är den primära orsaken till att underskotten inte är större. 

Verksamhet  2014  2015 2016 2016 2016  2016
Vård och Äldreomsorg 

Utfall helår  Utfall helår
Utfall jan‐

april Budget
Prognos 

helår  Diff Budget
   (tkr)  (tkr) (tkr)   (tkr)   vs Prognos
Hemtjänsten  39 818  46 757 17 127 41 547 48 298  ‐6 751
Hemsjukvården  16 423  18 610 3 046 16 696 17 196  ‐500
Korttidsboende  3 377  3 102 1 123 3 600 3 700  ‐100
Dagligverksamhet  1 865  1 933 551 2 077 2 077  0
Särskiltboende  48 978  55 448 16 998 54 113 53 459  654
Öppen verksamhet  613  433 130 449 449  0
Gemensamma  12 006  7 887 2 458 9 093 9 543  ‐450
Totaler  123 081  134 172 41 433 127 575 134 721  ‐7 146

Hemtjänst, visar på en prognos på -6,7 mnkr (-7,8 mnkr 2015). Kommunstyrelsen har fattat beslut om 
nya kvalitetsnivåer för biståndsbedömda insatser inom hemtjänsten. Detta tillsammans med att 
biståndshandläggare följer upp och omprövar beslut kan vara en av orsakerna till att 
hemtjänsttimmarna minskat första kvartalet 2016. Både antal brukarna och timmar per månad har 
minskat. Beviljad hemtjänst inklusive delegerad HSL ligger i genomsnitt något högre under januari-april 
jämfört med samma period 2015, men jämfört med hela 2015 har hemtjänsten minskat med i snitt ca 
360 tim/månad.  

Hemsjukvård inklusive nattpatrullen, Jämför vi utfallet 2015 med 2016 så förväntar vi oss ett lägre 
utfall trotts det kommer det prognostiseras ett underskott mot budget med cirka -0,5 mnkr. De höga 
kostnaderna beror till stor del av extrapersonal, mertid och övertid på grund av ökad volym och hög 
arbetsbelastning i hemsjukvården. Detta kompenseras till viss del av statliga stimulansmedel under 
2016. 

Korttidsverksamheten, -0,1 mnkr. Det är framförallt sommaren som vi tror kommer att kosta. 

Särskilt boende, visar på +0,65 mnkr. Det är mycket tack vare stimulansmedel från staten vilket avser 
nationell satsningen på en ökad bemanning i Äldreomsorgen. Statsbidraget på 2,6 mnkr har gett 
möjlighet att öka bemanningen. Här ligger även ett spar på -1,8 mnkr (minskad mertid/timvikarier). 

Gemensamma, är en prognos på -0,45 mnkr som främst beror på spar. 
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1.3.2 Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

  Per. 
utfall 

Jan-Apr 
2016 

Års 
budget 
2016

Tilläggs 
budget 
2016 

Budget 
tot 

2016

Återstår 
Jan-Apr 

2016 

Prognos 
års 

förbrukning 

2308 ÄO ARBETSTEKN 
HJÄLPMEDEL 

0.04  0.15

 
0.15 0.11  0.15

2333 GEM INVENTARIER ÄO  -0.09  0.85   0.85 0.94  0.85

2335 ÄO LARM    0.10   0.10 0.10  0.10

2336 Inv MuSoLy Magna 
Cura 

  0.10   0.10 0.10  0.10

Summa Alla projekt  -0.05  1.20   1.20 1.25  1.20

 
Avdelning VoÄ 
2308: Stort behov av nya sängar och madrasser, inköp kommer ske succesivt.  
2333: Arkivskåp, omklädningsskåp kommer köpas in under året. Möbler på boendena är slitna och byts 
ut successivt.  
2335: Kompletteringar av larminstallationer på boende.  
2336: Kompletteringar och uppdateringar i verksamhetssystemet Magna Cura sker under året. 

Avdelning IFO 
2333: I dagsläget kan vi inte se att vi kommer använda kvarvarande investeringspengar. 

Avdelning Stöd 
Inga inköp har gjorts av avdelning stöd. Men det finns föreskrifter som gör gällande att arbetskläder 
och dess hantering måste kommunen ansvara för. Två nya verksamheter kommer att öppna upp under 
året och det kommer att kräva investeringar i form av inventarier. 

1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Avdelning VoÄ 
Fortsatt arbete med hemtjänstens och hemsjukvårdens organisation och arbetssätt. Inom hemtjänsten 
ser man över vilka eventuella uppgifter som kan lyftas ur och utföras av andra eller på annat sätt. Tex 
inköp, tvätt mm. 

Genom omfördelning inom avdelningen kommer utredartjänsten hållas vakant under hösten. 
Enhetschef för bemanningsenheten 0,50 åa kommer hanteras inom avdelningen VoÄ from 1/6 då 
nuvarande chef slutar. 

Avdelning IFO 
Det har tillkommit kostnader för placeringar av vuxna missbrukare i april som inte varit med i tidigare 
prognos/utfall. Fortsätter dessa placeringar kommer det vara en ökad kostnad, vi kan eventuellt hejda 
den negativa utvecklingen genom hemmaplanslösningar. Vi har tagit hem placerade barn från 
institution vilket innebär fler familjehem där vi drar över budgeten. Jämför vi kostnaden med institution 
som barnen annars skulle varit på så är överdraget litet. Vår intention är att fortsätta arbeta för att ta 
hem barn till egna familjehem. Det kommer öka kostnaden för arvode gällande familjehem men 
kostnaden för institution kommer fortsätta minska jämfört med förra året. I försörjningsstödet kan vi 
inte i dagsläget se en förbättring, vi arbetar intensivt med att de som har långvarigt försörjningsstöd 
kan få annan form av försörjning, detta skulle innebära en minskning i underskottet av 
försörjningsstödet. 
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Avdelning Stöd 
Vi kommer att öppna upp ytterligare HVB hem som bedrivs i kommunal regi under 2016. Utifrån 
nuläget bör detta innebära att kommunen har möjlighet att hämta hem en del placeringar. 

Ett pågående arbete är att vi undersöker möjligheterna för fler hemmaplanslöningar tex korttidsboende 
enligt LSS. 

Vi arbetar med övergripande samverkan och att vi inom sektorn och kommunen, ska arbeta ännu mer 
övergripande för att motverka externa lösningar. Goda exempel på detta arbete sker idag inom sektor 
omsorg, och är kostnadsdämpande. Tydligast är det inom IFO och Socialpsykiatrin och inom LSS och 
vård och äldreomsorg. 

1.4 Måluppfyllelse 

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt. 

 
3.5 Resultatmål Stöd/IFO: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan 
utifrån sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje 
individ för att nå en god livskvalité 

Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Varje enhet rapporterar in sina samordnade individuella planer (SIP) via hemsidan som sen sammanställs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att kunna begära en individuell 
plan  0.00% 100.00% 

 

3.6 Resultatmål Stöd: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk utbildning inom 
vuxenutbildningen. 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   

Kommentar: Målet berör sektor omsorg så tillvida att det sker mycket samverkan med skolan kring målgruppen. Däremot är det skolan som erbjuder 
kompensatorisk utbildning, och målet redovisas därför där. 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Alla ungdomar 20‐24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder   100.00% 

 

3.7 Resultatmål IFO: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och 
utvecklas i syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra 
eller senarelägga mer omfattande insatser 

Status: Ej uppfyllt    ej röd 

Trend: Ökad   

Kommentar: Antal placeringar utanför hemmet är fortfarande högt. En tydlig förändring och tendens är dock att placeringarna sker i större utsträckning i 
familjehem istället för på institution. Antalet hushåll är en ackumulerad siffra på hushåll som någon gång under året varit aktuell för bistånd. Denna kommer att 
öka, men målet på 200 är möjligt att nå.  
De två nedersta målen redovisas i nationell statistik, och har ännu inte blivit publicerad. Målet för dygnsvård utanför hemmet/antal dygn är osäkert, och kommer 
att tolkas ytterligare och redovisa i augustis delårsbokslut. 
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  Utfall
2016 Mål 2016 

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 2 706 4 300  

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd l 148 200 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)   4.50% 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)    8.00% 

 

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

4.1 Resultatmål ÄO: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det ökade behovet av stöd och 
boende för personer med demenssjukdom. 
 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar:  

Pågående arbete med att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö. Mindre och möjliga 
åtgärder sker i befintliga bostäder. Redovisning av målet kommer att ske i augustis delårsbokslut. 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Antal miljöanpassningar    5 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg ‐ helhetssyn, andel (%) 81.00% 80.00% 

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning    50.00% 

Andel tills vidareanställd personal som genomfört demens ABC  98.00% 100.00% 

 

4.2. Resultatmål ÄO: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar:  

Anhörig‐ och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare tillsammans med frivilliga. Ett kommunövergripande nätverk/team är på gång i 
syfte att stärka och utveckla stödet till fler anhöriga för att nå ut till fler målgrupper. Redovisas i delårsbokslut i augusti. 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare  0 4 

 
4.3. Resultatmål ÄO: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 
en fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta kunna 
utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar: Redovisas i delårsbokslut augusti. 
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  Utfall
2016 Mål 2016 

Återinläggning på sjukhus    7.00% 

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsklar    4 

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner    2 

 
4.4 Resultatmål Stöd: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika individers specifika behov. 
Status: Ej uppfyllt    ej röd 

Trend: Ökad   

Kommentar: Ytterligare redovisning kommer till bokslutet 2016. Detta håller på att genomföras. Vissa delar av våra verksamheter har detta antingen i form av 
trådlösa nätverk eller möjligheten att sitta vid en stationär dator. 

Uppföljning sker i oktober i KKIK (Kommunens kvalitet i korthet). 

 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Kvalitetsaspekter LSS grupp‐ och serviceboende, andel (%) av maxpoäng   72.00% 

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov    1 

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering sker under 2017    

 

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

 
5.7 Resultatmål Stöd: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och 
sysselsättning genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: 
Planering finns för samverkan med IFO och Arbetsförmedlingen kring arbetet med arbetslösa ungdomar (DUA). Styrgruppen har träffats men verksamheten som 
den är överenskommen kräver separat lokal\, vilket vi i dagsläget inte har tillgängligt. I samverkan ingår möjligheter till utbildning för ungdomar som bedöms vara 
i behov. 

Feriepraktikplatser kommer att redovisas i bokslutet i augusti. Övriga uppgifter om antal deltagare och sysselsättningsplatser kommer också att redovisas i 
augusti. Orsaken är att AME börjat använda ett nytt verksamhetssystem som då är inarbetat. 

 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Antal OSA‐anställningar  10 10 

Ungdomar i grund‐ och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser (KAS) 0 20 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A.
Börjat arbeta, andel (%) 

 
10.00% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala verksamheten. 
(Antal platser) 

 
9 
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6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur 

 

6.3 Resultatmål ÄO: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett 
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Arbetet har påbörjats med en omstrukturering av äldreboende i kommunen. Detaljplanen är ännu ej påbörjad. 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Påbörjad detaljplan     

 

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

 

8.2 Resultatmål ÄO: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen - så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig 

Status: Ej uppfyllt    bedöm utifrån verksamhetsmål och mått 

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Det har startats ett arbete med att ta fram en personal‐ och kompetensförsörjningsplan. Redovisning kommer att ske i delårsbokslutet i augusti.  

  Utfall
2016 Mål 2016 

Minskad introduktionstid     

Ökat antal elever/praktikanter     

 

8.3 Resultatmål ÄO: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och minskad ohälsa 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   

Kommentar: Utfall och mål kommer att redovisas i delårsbokslutet i augusti. 
 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)  11.06%  

Andel anställda med adekvat utbildning    99.00% 

Hemtjänstpersonal inom äldreomsorg som slutat arbeta i hemtjänsten det senaste året, andel (%)   18.00% 

Omsorgspersonal inom särskilt boende äldreomsorg som slutat arbeta vid enheten senaste året, 
andel (%) 

 
18.00% 
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8.4 Resultatmål Stöd/IFO: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att 
rekrytera socialsekreterare/adekvat personal 

Status: I hög grad uppfyllt   

Trend: Ökad   

Kommentar:  
Både IFO och AME har haft en kraftig nergång i ohälsotalet. Att sektorn ändå inte uppnått målet är föremål för kommande analys. Övriga uppgifter redovisas i 
delårsbokslut i augusti. 
 

  Utfall
2016 Mål 2016 

Minska ohälsan  8.57% 7.50% 

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare    1 

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning   45 

 

1.5 Framtid 

Avdelning VoÄ 
Mycket tyder på att det kommer bli allt svårare och förenat med stora kostnadsökningar att rekrytera 
tillräckligt med personal med rätt kompetens till äldreomsorgen. Munkedal har även stora 
pensionsavgångar de närmsta åren bland personalen inom äldreomsorgen. Därför är det nödvändigt att 
hitta nya strategier, dels för att minska det ökade behovet av personal men också för att säkerställa att 
vi kommer kunna behålla och rekrytera framöver.  

Att fortsätta genomlysningen av hemtjänst och hemsjukvård är viktigt. Därför att på olika sätt försöka 
hitta sätt att organisera och hitta åtgärder som kan bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet, men 
som ändå erbjuder rätt stöd med god kvalitet.  

Det är viktigt att arbetet med att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre för att klara 
framtidens behov. Eftersom övervägande av de som ansöker om särskilt boende är personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt är det angeläget att anpassa boendemiljö och bemanning 
efter dessa behov. Arbetet med att utveckla och skapa fler anpassade boende för äldre bör ske stegvis 
då det är allt för osäkert att förutspå hur behovet kommer se ut i framtiden. Vi behöver hantera det 
akuta behovet av platser men också jobba med en långsiktig plan. 

Avdelning IFO 
Det är fortsatt en stor utmaning att överta de ensamkommande barnen från teamet i Tanum där det 
krävs stora arbetsinsatser för att följa lagstiftningen. Att kunna rekrytera behöriga socialsekreterare för 
de ensamkommande barnen är svårt. Eftersom vi inte har kvar avtalet med Lysekil gällande 
familjerätten så är det en stor utmaning i att hitta en hållbar lösning för den delen av 
myndighetsutövningen. 

Avdelning Stöd 
Avdelningen står inför stora strukturella utmaningar när det gäller LSS och då i huvudsak avseende 
boende, korttidsboende och daglig verksamhet. Avdelningen ser att det kommer ske en gradvis 
volymökning under kommande år, och där behoven på individnivå är differentierade vilket medför 
ökande krav på avdelningen att tillgodose alla individers behov. Detta medför också behov av 
resurstillskott och ökande krav på kompetens ur personalsynpunkt. Klarar kommunen inte av att 
hantera dessa frågor på hemmaplan måste kommunen istället köpa dessa tjänster vilket medför 
ökande kostnader. Inom stöds verksamheter ser vi att vi behöver lägga fortsatt fokus på 
hemmaplanslösningar i syfte att sänka kostnaderna på köpta platser inom IFO, LSS, psykiatri och 
integration.  

Flyktingarbetet handlar inledningsvis främst om boendefrågor samt att arbeta strategiskt med 
integration för individen. Ensamkommande barn och ungdomar är ett svårt arbete och detta ställer 
krav på kommunen att ordna anpassade boenden utifrån andra myndigheters krav, och ha en strategi 
och plan för detta.  
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Svårigheter att rekrytera personal med efterfrågad kompetens är ett problem inom alla avdelningar 
men speciellt inom LSS verksamheterna.  

Nya regler kring betalningsansvarslagen för medicinskt färdigbehandlade kommer påverka kommunen 
beroende på hur Primärvården löser frågan, och kan innebära att biståndshandläggarna måste arbeta 
helger för att verkställa beslut på hemmaplan. 

1.6 Övriga nyckeltal 

Avdelning VoÄ 

 

Beviljad hemtjänst inklusive delegerad HSL ligger i genomsnitt något högre under januari-april jämfört 
med samma period 2015, men jämfört med hela 2015 har hemtjänsten minskat med i snitt ca 360 
tim/månad. Kostnadsutfallet jan-april 2016 ligger på samma nivå som jan-april 2015. 

Avdelning IFO 

 

Vi har tagit hem placerade barn från institution vilket innebär fler familjehem. Vår intention är att 
fortsätta arbeta för att ta hem barn till egna familjehem. 
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1.7 Övrig uppföljning 

1.7.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 
 
Avdelning VoÄ 
På samtliga enheter diskuteras arbetsmiljöfrågor på APT och i lokal samverkan. Några 
arbetsplatskartläggningar är genomförda i bla hemsjukvården och på Sörbygården som visar på 
problemområden som struktur, tydlighet, kontinuitet och arbetsbelastning. Dessa områden kommer 
vara högprioriterade i arbetsmiljöarbetet 2016. 

Arbetsmiljöverket har genomfört flera inspektioner inom vård- och äldreomsorg. Brister som påtalas 
med krav på åtgärder är bla att löpande följa personalens arbetsbelastning, riskbedömningar ska ske 
vid varje nytillkommen vårdtagare, bilar som är utrustade för en säker körning. Enhetschefer kommer 
utbildas i den nya föreskriften "organisatorisk och psykologisk arbetsmiljö". 

Det faktum att det blivit allt svårare att rekrytera vikarier till i stort sett samtliga enheter ökar 
arbetsbelastningen och risk finns för ytterligare en ökad sjukfrånvaro och en sämre kvalitet i 
verksamheten. Det är viktigt att lägga fokus på att hitta goda strategier för kommunens personal - och 
kompetensförsörjning. 

På grund av bristande resurser och fel i system har inte statistiken gällande arbetsmiljötillbud inte 
kunnat tas fram korrekt. Detta kommer redovisas i delårsbokslutet augusti. 

Avdelning IFO 
Nya medarbetare har genererat i en rimligare arbetsbelastning för socialsekreterarna. Då vi har ont om 
kontorslokaler har vi suttit flera medarbetare tillsammans på kontoren och även i konferensrummet. På 
grund av detta har vi på APT suttit i grupper och kommit fram till flera beslut kring att bibehålla en god 
arbetsmiljö. 

Avdelning Stöd 
Det arbetas aktivt med SAM och systematisk arbetsmiljö. Bland annat har åtgärder tagit för att minska 
ev smittspridning på grund av bristande hygien. Det genomför skyddsronder och flertalet chefer har 
utfört utbildningen Samverkans som anordnades av personal avdelningen. SAM är en återkommande 
punkt på arbetsplatsträffarna.  

De är kontinuerliga LOKSAM träffar tillsamman med berörda fackligaorganisationer. Under dessa träffar 
är det genomgång av samtliga eventuella tillbud och arbetsskaderapporter som har skett mellan 
träffarna.  

Arbetssituationen är fortfarande ansträng för cheferna på stöd men nu är rekryteringen av ny 
medarbetare klar.  

Risk och sårbarhets analyser genomförs vid verksamhets förändringar och vid behov. Avdelningen har 
identifierat behov av att vidareutveckla introduktionen för nyanställda medarbetare. 
Flera av våra medarbetare har utfört validerings utbildning vilket har ökat både kompetens och kvalitén 
i fler av våra verksamheter. 

Avdelningen har haft 3 tillbud och 2 arbetsskadorna under perioden. 
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Ohälsa 
Nyckeltal ohälsa 

  Utfall April
2015 

Utfall April
2016 

Avd Vård och Äldreomsorg: 
Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%)  9.00% 11.06%

Avd IFO: 
Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 2.93%  

Avd Stöd: 
Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 7.91% 8.57% 

 
Avdelning VoÄ 
Sjukfrånvaron är högre än samma period 2015. Genomgång av samtlig sjukfrånvaro på respektive 
enhet visar att det har varit en mycket hög korttidsfrånvaro under februari och mars på grund av 
magsjuka och långvariga, återkommande, influensor. Även många långtidssjukskrivningar som beror 
på svårare sjukdomar, skador eller psykisk ohälsa. Analysen visar att de flesta inte är direkt 
arbetsrelaterade men att en hög arbetsbelastning kan bidra till att man stannar hemma för vila fler 
dagar vid t.ex. en förkylning. Enhetscheferna har genomgångar tillsammans med hjälp av 
personalenheten och många rehabiliteringsinsatser pågår.  

Avdelning IFO  
Under denna period har vi haft en låg sjukskrivning vilket kan återses i sjukfrånvarotalen. Ett stort 
arbete gällande arbetsmiljö har gjorts under 2015. Tillsatta tjänster är en del i att arbetsbelastningen är 
rimlig i dagsläget. 

Avdelning Stöd 
Vårdtyngden inom vissa grupper inom LSS är en av orsakerna till att korttidsfrånvaron har ökat. 
Avdelningen håller på med en översyn av resurser för att på så sätt kunna stötta upp. Avdelning har 
identifierat och arbetar jämsides med de som dessvärre är långtidssjukskrivna. Vår förhoppning är att 
de skall ha möjlighet att återgå till arbete under 2016. Trotts att utfallet är negativt så har det skett 
stort arbete inom flera enheter vilket har resulterat i att fler arbetare är tillbaka i kommunal tjänst. 

1.7.2 Intern kontroll 
Avdelning VoÄ 
Internkontroller kommer genomföras under hösten och redovisas i samband med årsbokslut. 

Avdelning IFO  
Vi har en pågående översyn gällande Lex Sarah och övrig internkontroll. 

Avdelning Stöd 
Avdelning har två områden som det arbetas med under 2016.  

1. Kontrollera hantering av medicintekniska produkter inom Stöd. 
2. Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på dokumentation.  

I dagsläget fortgår arbetet Slutredovisning och kommer att presenteras i helårsbokslutet. 
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1.7.3 Kvalitetsredovisning 
Avdelning VoÄ 
Äldreomsorgen i Munkedals kommun har återigen fått mycket fina resultat i brukarundersökningen där 
hemtjänsten hamnar som nr 7 i rankingen för hela Sverige. 

Kvalitetsredovisning kommer ske i samband med årsbokslut. 

Avdelning IFO  
IFO blev granskade av IVO i februari där resultatet var att våra utredningar och förhandsbedömningar 
håller måttet väl. Det vi fick kritik för var endast av ringa karaktär där inga åtgärder behövdes.  

Avdelning Stöd 
Kvalitetsredovisning återkommer vid senare bokslut. Detta kommer att redovisat i ett separat 
dokument 
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  2016-05-25 Dnr: KS 2016-192
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marie Kvist  
Redovisningsekonom  
Ekonomienheten 

Munkedal kommuns delårsbokslut jan-april 2016 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut januari-april 
2016. 
 

Sammanfattning 
Helårsprognosen för 2016 redovisar ett resultat på 6,1 mnkr. Resultatet är 5,3 mnkr 
sämre än det budgeterade resultatet på 11,4 mnkr. 

Drift 
Årsprognosens avvikelse mot budget beror på nämndernas underskott om -15,0 
mnkr. Framförallt inom Kommunstyrelsens verksamheter där sektor Omsorg 
redovisar underskott på -17,1 mnkr för 2016. Detta beror på fortsatt höga kostnader 
inom Individ- och familjeomsorgen samt hemtjänsten.  
 
Skatteprognosen för 2016 är negativ och visar på ett underskott på -1,5 mnkr, utan 
tillfälliga flyktingmedel. Under 2015 erhöll kommunen ett tillfälligt stöd för 
flyktingsituation om 20,7 mnkr. Av dessa 20,7 mnkr intäktsfördes 16,6 mnkr 2016 
vilket ger ett överskott på generella statsbidrag. 
 
På nästa sida finns tabell som redovisar årsprognosen och de avvikelser från budget 
som nämnderna rapporterar för helåret 2016. 
 

Investeringar 
Under perioden januari till april har det investerats för 5,3 mnkr. Årsförbrukningen 
beräknas bli 27,6 mnkr. Under året slutförs arbetet med Önnebacka förskola vilket är 
den största posten. I denna prognos ingår inte eventuella tillkommande 
investeringar.  

Måluppfyllelse  
Kommunfullmäktiges måluppfyllelse visar att för perioden januari till april är inga mål 
uppfyllda. Flera av de verksamhetsmässiga inriktningsmålen är delvis uppfyllda med 
en positiv trend. 
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Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2015 2016 2016 2016 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd          
och överförmyndarnämnd 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Kommunstyrelsen       
varav        
 - Kommunledningsstab 2,1 -49,8 -52,8 3,0
 - Sektor samhällsbyggnad 2,0 -92,1 -90,0 -2,1
 - Sektor Barn & Utbildning 2,8 -202,5 -203,2 0,7
 - Sektor Omsorg -25,5 -236,0 -218,9 -17,1
Byggnadsnämnden 1,2 -1,6 -2,0 0,4
Lönenämnden 0,0 -2,4 -2,5 0,1
Summa nämndverksamhet -17,4 -586,9 -571,9 -15,0
          
Gemensamma kostnader och intäkter 11,6 -13,8 -7,0 -6,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 11,6 -13,8 -7,0 -6,8
        
Summa verksamhetens nettokostnad -5,8 -600,7 -578,8 -21,8
          
Skatteintäkter -4,9 439,3 443,6 -4,3
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 5,1 169,7 150,3 19,4
Finansiella intäkter -0,2 2,8 2,0 0,8
Finansiella kostnader 1,6 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 1,6 606,7 590,3 16,5
          
Jämförelsestörande post 4,4     0,0
Årets resultat 0,2 6,1 11,4 -5,3

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Med ett resultat på 6,1 mnkr kommer inte kommunen att uppfylla det budgeterade 
målet på 11,4 mnkr. Kommunen försämrar därmed sin ekonomiska ställning och 
handlingsutrymmet inför kommande ekonomiska utmaningar minskar. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     
 

 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
Sektorchefer 
 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningsstab  
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1. Inledning 
1.1 Organisation 
Kommunens samlade verksamhet ingår i Munkedals kommunkoncern. De kommunala 
nämnderna är Kommunstyrelsen, Lönenämnden och Byggnadsnämnden samt övriga 
mindre nämnder. Till det kommer de kommunala bolagen, gemensamma nämnder, 
förbund och Kooperativa Hyresrättsföreningen Dingle och Sörbygården. 

De gemensamma nämnderna är: IT-nämnd (Lysekils kommun värdkommun), 
Miljönämnd (Sotenäs kommun värdkommun) och Lönenämnd (Munkedals kommun 
värdkommun). 

 

De kommunala bolagen och kooperativa hyresrättsförening är följande: 

Namn Andel 

Munkedals bostäder AB 100 % 

Munkedal vatten AB 100 % 

Dingle industrilokaler AB 51 % 

Rambo AB 20,6 % 

Riksbyggen Kooperativa Hyresrättsförening 
Sörbygården och Dinglegården 

20 % 

Vadholmen Foss 2:81 mfl AB 100 % 

 

1.2 Delåret i sammandrag 
1.2.1 Ekonomi 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 12,6 mnkr för perioden jan-april 2016. 
För året prognosticeras ett resultat på 6,1 mnkr. Budgeterat resultat är 11,4 mnkr 
vilket innebär en budgetavvikelse på -5,3 mnkr och ej uppfyller det finansiella 
resultatmål som Kommunfullmäktige beslutat. 
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Nämnderna beräknas ha ett underskott på -15,0 mnkr, främst inom 
Kommunstyrelsens verksamheter inom sektor Omsorg. 

1.2.2 Verksamhet 
Inom kommunstyrelsens verksamhet gjordes vid årsskiftet en sammanslagning av 
tidigare sektor Vård och omsorg samt sektor Stöd till en gemensam sektor, Omsorg. 
Sektor Omsorg är uppdelad i 3 avdelningar; Vård och äldreomsorg, IFO samt Stöd. 

Medborgarcentrum har invigdes och öppnades i slutet av mars, vilket ökar servicen 
från förvaltningen till invånare/medborgare. From april så finns även 
Försäkringskassan på plats 1 gång/vecka. 

Äldreomsorgen har återigen fått fina resultat i brukarundersökningen där hemtjänsten 
hamnar som nr 7 i ranking för hela Sverige. 

KS/KF har tagit inriktningsbeslut om att minska från fem till tre äldreboende i 
kommunen. Processen har påbörjats och en omstrukturering kommer ske succesivt. 

Under början av året har arbetet med att iordningställa Barnkullens 
öppenvårdsverksamhet fortskridit, verksamheten kommer att starta upp under maj 
månad. 

Inom Barn och utbildnings verksamhet har Kungshöjdens förskola utökats med en 
avdelning under våren.  

Elever från Kungsmarksskolan tävlade i SM i robotprogrammering för juniorer - och 
vann! Nu är de uttagna att delta på VM i Tyskland i sommar. 

Den nationella satsningen "ökad bemanning i äldreomsorgen" har gjort det möjligt att 
öka nattbemanningen på Allégården. 

Under våren flyttar flera verksamheter till Dingleskolan däribland 
introduktionsprogrammet. I april övertog kommunen även driften av produktionsköket 
på Dingleskolan. 

1.3 Omvärldsanalys 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i ekonomirapporten några 
utmaningar under 2016 för kommunsektorn. Källa: ekonomirapporten SKL april 2016 

Stora demografiska förändringar åren 2016–2019 innebär en stor påfrestning för 
kommuner och landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare 
i Sverige väntas öka med cirka 590 000, varav utlandsfödda svarar för 70 procent. 
Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern. Trycket 
uppåt på kostnaderna väntas därför vara påfallande starkt under perioden. 

Tillfällig lättnad åren 2016–2017 
Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 växer ekonomin något 
långsammare 2016 och 2017. BNP förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är 
starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i 
högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. Under 2017 förstärks konjunkturen 
ytterligare och utvecklingen på arbetsmarknaden blir stark. När 
sysselsättningsökningen växer fås en positiv utveckling av skatteintäkterna som realt 
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sett växer med cirka 2 procent per år. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott 
får kommunerna och landstingen en tillfällig lindring i sin ekonomi. 

Munkedal: Sysselsättning och arbetslöshet Antalet öppet arbetslösa minskar för 
Munkedal detta gäller även för ungdomsarbetslösa. 

Öppet arbetslösa 16-64 år (antal) Riket Västra Götaland Munkedal
Feb. 2015 385 764  60 859  329  
Feb. 2016 380 904  57 672  308  
Förändring -1,25 % -5,24 % -6,38 % 

(källa: Arbetsförmedlingen) 

Öppet arbetslösa 18-24 år 
(antal) 

Riket Västra Götaland Munkedal 

Feb. 2015 78 731  11 935  77  
Feb. 2016 67 988  9939  64  
Förändring -13,64 % -16,72 % -16,88 % 

(Källa: Arbetsförmedlingen) 

Sedan februari 2015 har arbetslösheten gått ner för befolkningen i stort såväl som för 
ungdomar under 25 år. Tendensen är den samma för riket, regionen och för 
Munkedals kommun. Tidigare har arbete utförts tillsammans med bl.a. 
Arbetsförmedlingen vilket med stor säkerhet har påverkat utvecklingen. Men det har 
också etablerats nya företag både inom Munkedals kommun, liksom i 
grannkommunerna, vilket också skapar nya möjligheter till sysselsättning. 

Under kommande år kan utbudet av arbetskraft i kommunen öka betydligt, till följd av 
den stora inflyttningen som pågår av nyanlända, vilket kan leda till en ökande andel 
arbetssökande om inte efterfrågan kommer att motsvara utbudet. 

För Munkedals del innebär den senaste skatteprognosen en negativ avvikelse jämfört 
med budget på -4,3 mnkr. Detta beror på färre antal invånare än budgeterat. Däremot 
är det generella statsbidraget positivt. Framförallt den förstärkning som kommunen 
erhöll avseende kompensation för asylmottagande på 20,7 mnkr. Förstärkningen är 
tillfällig men påverkar kommunens resultat positivt under 2015 och 2016. 
Utjämningssystemet visar på ett överskott om +3,4 mnkr. Denna positiva förändring 
gäller även för 2017. Utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag är osäkra.  

Statliga kostnader övertas av kommunerna 
Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande, som 
under 2015 uppgick till 163000 varav 70 000 barn. I takt med att antalet asylsökande 
väntas minska lättar trycket på de statliga kostnaderna. I takt med att de asylsökande 
får uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommuner och landsting som 
därmed får en ökad ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör.  

Munkedal: Flyktingmottaget går enligt plan och de gällande överenskommelserna som 
kommunen har. Det ser i stort sett lika ut som förra året. Migrationsverkets siffror har 
en fördröjning vilket innebär att det faktiska antalet mottagna och anvisade sista april 
var något högre än det här redovisade utfallet.  Den stora förändring som kan ses i 
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utfallet gäller ensamkommande. Där är det hittills i år anvisad 1 person. Detta är en 
följd av dels att många kommuner skrev upp antalet i sina avtal förra året och därför 
anvisas först dels att en ny anvisningsmodell gäller från 1 april där den kommun med 
sämst måluppfyllnad anvisas först.  

Integration nyckeltal 2013 2014 2015 2016 
Asylsökande/inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem, antal  256 493 474 
 Ensamkommande asylsökande barn, antal  18 70 1 
 Mottagna i flyktingmottagande under året, 
antal 12 65 72 19 
 Mottagna i flyktingmottagandet efter 
anvisning, antal 

Uppg 
saknas

Uppg 
saknas 12 6 

 Mottagna i flyktingmottagandet senaste 24 
mån, antal 21 68 132 139 

Källa: Migrationsverkets hemsida samt anvisade ifrån AF Bosättningsunderlag. 

Befolkningsutveckling 2016 

 

Under 2016 har befolkningsutvecklingen varit mycket god från 10 205 till 10 252 i 
mitten av maj. Detta kan indikera att asylprocessen snabbats upp något från 
Migrationsverket. Födelsenettot är dock fortfarande negativt och uppgår nu till -24. 
Ökningen av befolkning märks framförallt inom sektor Barn- och utbildning.  

Stor osäkerhet om framtida kostnadsutveckling 
Osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska konsekvenserna av asyl- och 
flyktingmottagandet kommer att bli. Utifrån den information som finns i dagsläget 
räknar SKL med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna för 2016, med 
cirka 9 procent i löpande priser. En del av förklaringen är att kommuner tvingas till dyra 
lösningar, såsom övertidsersättning, anlitande av bemanningsföretag, dyra boenden för 
ensamkommande barn etc. 

Framöver finns stora osäkerheter när det gäller antalet asylsökande och flyktingar, om 
det går att hitta bostäder, lösa etableringen på arbetsmarknaden och få tag på personal 
som kan jobba i välfärden, inte minst i skolan.  

Munkedal: Kommunen står inför en högre kostnad inom ett flertal områden. Till viss 
del kompenseras det av intäkter från Migrationsverket. Ersättning från Migrationsverket 
kommer att fasas ut. De kostnader som uppkommer handlar om omställning till nya 
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lokaler samt utökad verksamhet för barnomsorg samt skola. Vad gäller lokaler är läget 
akut för nytt HVB-hem samt för verksamheten i Kunskapens Hus. Detta kommer att 
innebära ökade lokalhyror över tid. Egna lokaler möjliggör ända för att minska behov 
av att köpa platser i dyra boenden eller hyra in moduler. Till viss del kommer ändå 
moduler att hyras in för att kunna hantera ökningen inom förskolan och grundskolan. 

Övriga kostnader som uppkommer avser köp av konsulttjänster för IFO. Kommunen 
övertog under året det sk Tanumsteamet. Detta team har som uppgift att utreda 
ensamkommande barn. Detta tillsammans med en redan hög arbetsbelastning på 
kommunens socialsekreterare har inneburit anlitande av konsulter. Då nyrekrytering av 
nya socialsekreterare är mycket svår. Rekryteringsproblem finns också inom förskola 
och grundskola där även en ökning sker. 

Obalans mellan intäkter och kostnader i kommunsektorn 
Sektorns verksamhetskostnader väntas brutto öka med 250 miljarder kronor åren 
2016–2019. En betydande del av dessa kostnader täcks av verksamhetsintäkter, som 
bland annat består av olika avgifter och riktade statsbidrag. 

Riktade bidrag för asylmottagandet står för en stor del av ökningen under perioden. 
Därtill kommer övriga statliga tillskott, senast det aviserade tillskottet på 10 miljarder 
kronor. De generella bidragen antas i kalkylen öka med 2 procent realt per år 2018–
2019. Sammantaget ökar därmed de generella statsbidragen med 25 miljarder kronor 
under perioden enligt vår kalkyl. Den viktigaste inkomstkällan är emellertid 
skatteintäkterna. Skatteunderlagets ökning räcker dock inte för att behålla resultatet på 
en någorlunda oförändrad nivå. Enligt SKLs kalkyler behövs skattehöjningar på 1,82 
skattekronor, eller andra åtgärder, motsvarande 45 miljarder kronor. 

Munkedal: Osäkert hur detta slår för Munkedal. Ökningen av det generella statsbidrag 
för 2017 kommer att till viss del kompensera för denna volymökning som SKL förutspår. 
Hur ökningen slår framöver beror på utveckling av befolkningen redan 2019 ändras 
fördelningen av statsbidraget och 2021 erhålls det utifrån kommunens 
befolkningsutveckling. Hur volymökningarna för verksamheten ser ut är svårt att sia om 
i dagsläget. Det som är oroväckande är att kommunen redan idag har en stor obalans 
mellan volymökning och tilldelade resurser. Här finns en stor utmaning att skapa balans 
mellan ekonomi och verksamhet. 

Högt tryck på investeringar i kommunerna 
Investeringsstrycket har fördubblats de senaste åren i Sveriges kommuner och framöver 
väntas investeringarna fortsätta öka. Störst tryck har de kommuner som har en ökad 
befolkning och exploaterar nya områden samt nya verksamhetslokaler mm. Men ett 
ökat tryck gäller också då en stor del av lokaler och anläggningar byggda under -60- 
och -70 talet nu behöver ersättas/renoveras. 

Framåt leder detta till ökade avskrivningar, ökad skuldsättning och försämrat 
finansnetto. Det innebär att en allt mindre del av resurserna kan användas till den 
löpande verksamheten. Kommunernas mål för god ekonomisk hushållning behöver ses 
över om investeringstakten skruvas upp. Med de kraftigt ökade investeringarna kommer 
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framöver kommer det att krävas att det budgeterade resultatet höjs från 2 % till 3-5 % 
för att t.ex. bibehålla soliditeten. 

Styrräntorna ligger i dagsläget på mycket låga nivåer. Den svenska centralbanken har 
haft ambition att hålla kronan svag och därigenom öka möjligheten till att få upp 
inflationen till 2 %. Riksbanken beräknas höja styrräntan under kommande år och mot 
slutet av nästa år nå 0 %.  

Munkedal: För Munkedals del under 2016 följs planen dvs en investeringsvolym på ca 
30 mnkr. Verksamheten har dock ett akut behov av nya lokaler som angivits ovan. Det 
föranleder att kommunen anmält intresse att köpa Naturbruksgymnasiet i Dingle av 
Västra Götalands Regionen. Med det försämrade resultatet för 2016 innebär det 
nyupplåning vilket ökar kommunens låneskuld, ökar avskrivningarna och försämrar 
finansnettot samtidigt innebär det också att allt mindre del av resurser används till den 
löpande verksamheten. I dagsläget är ändå räntorna är relativt låga. Inför kommande 
budgetår ser förvaltningen att det finns ett uppdämt behov avseende investeringar. Ett 
principbeslut är också antaget om att minska på antalet särskilda boenden samtidigt 
bygga ett nytt detta för att effektivisera verksamheten. Detta kommer att innebära en 
fördubbling av låneskulden. 

Diskussioner om kommunens mål för god ekonomisk hushållning behöver ses över om 
investeringstakten skruvas upp. Med de kraftigt ökade investeringarna kommer 
framöver kommer det att krävas att det budgeterade resultatet höjs från 2 % för att 
t.ex. bibehålla soliditeten. 
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2. God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på god 
ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar 
för att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden. 

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

För att uppnå god ekonomisk hushållning i Munkedals kommun har 
kommunfullmäktige fattat beslut om 4 finansiella inriktningsmål och 9 inriktningsmål 
för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision. 
Verksamhetsmålen (inriktningsmålen) i sin tur konkretiseras av varje nämnd i form av 
resultatmål. Målen visar för förvaltningen vad som ska göras.  

Uppföljning av resultatmål finns att läsa i respektive nämnds delårsrapport. Graden av 
måluppfyllelse sker på varje mål genom nedanstående markering: 

 Målet är helt uppfyllt 

 Målet är delvis uppfyllt 

 Målet är inte uppfyllt 

2.1 Finansiell analys 
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 12,6  mnkr och prognosen 
visar på ett resultat om 6,1 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en avvikelse 
på 5,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 98,6 % i förhållande 
till skatter och statsbidrag.  

Syftet är att identifiera finansiella problem och därigenom klargöra om kommunen har 
god ekonomisk hushållning. Den finansiella analysen utgår ifrån den sk RK-modellen, 
vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. Till 
varje perspektiv kopplas ett antal ekonomiska begrepp. Nyckeltal som är kopplade till 
finansiell analys finns på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten görs endast 
en kortfattad och förenklad finansiell analys.  
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Resultat 
Resultat före jämförelsestörande poster 
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det viktigt att ha en god balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. Måttet som används här är resultatet före 
jämförelsestörande poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande 
kostnader och intäkter och bör i förhållande till skatter och statsbidrag ligga mellan 2–
3% över en längre tidsperiod. Med en sådan resultatnivå klarar en kommun av att 
finansiera större delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i sin tur leder 
till att kommunen kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på kort och lång 
sikt. 

För 2014 uppgick resultatet före extraordinära poster i förhållande till skatter och 
statsbidrag till -0,3 % för att under 2015 förstärkas något till 0,1 %. Prognosen för 
2016 är 1,0 %, vilket innebär att kommunen har en något förbättrad 
resultatutveckling. Värt att notera är att för 2013 och 2015 förstärktes resultatet med 
återbetalade försäkringspremier från AFA. Dessa försäkringspremier ingår inte i 
nyckeltalet. 

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

Munkedals siffror uppgick till 62,9 % för 2014 och 46,0 % för 2015. Prognosen för 
2016 ser ut att landa på 98,3 % (exklusive ev tillkommande investeringsbeslut). Detta 
innebär att kommunen inte har finansierat investeringar med skatteintäkter under 
2014-2015. Prognosen för 2016 är osäker då det finns ett stort finanseringsbehov 
enligt beskrivet i omvärldsanalysen. Detta försvagar det finansiella handlingsutrymmet 
inför framtiden.  

Kapacitet 
Soliditet inklusive pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. 
Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I detta nyckeltal 
används ”soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få 
med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför 
balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme.  

Soliditeten inkl pensionsavsättningar förstärktes mellan 2014 och 2015, även inför 
2016 beroende på att utbetalningar i av pensionsskuld intjänad innan 1998 fortlöper. 
Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar sin ställning 
något. 
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Risk 
Kassalikviditet 
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett 
tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.  

Mellan 2014 och 2015 försämrades Munkedals kassalikviditet. Under 2016 har 
kassalikviditeten ökat och uppgår vid delåret till 75,1 %. 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 75,1 % innebär därför att kommunen klarar av att finansiera oväntade finansiella 
utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

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

De borgensåtagande som kommunen ingått ökar från 2013 på 175 mnkr till att för 
2015 uppgå till 219 mnkr. Under 2016 kommer borgensåtagandet förmodligen öka 
med ytterligare ca 100 mnkr till Munkbo till följd av stamrenoveringar.  
Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. En del av 
minskningen beror på förändrade inkomstbasbelopp men även att utbetalningar sker 
av skulden. Totalt sett innebär dessa ökade åtaganden en högre risk.  

Kontroll 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Tyvärr uppvisar 
kommunen för 4 året i rad en negativ budgetavvikelse. I huvudsak handlar det om 
stora avvikelser inom nämnderna. Prognossäkerheten visar också på avvikelser 
framförallt inom nämnderna men också inom finansförvaltningen.  
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2.2 Finansiella mål 

Inriktningsmål 
De finansiella inriktningsmålen är antagna av kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning”. Dessa inriktningsmål gäller för perioden 2015-2019. 

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet i förhållande till 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppgå till 2 %. 
 
Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
uppgår endast till 0,3 %, vilket innebär att målet inte kommer att uppfyllas. 
 

2. Soliditetsmål -Soliditeten ska öka med 4-procentenheter 
Med nuvarande prognos bedöms inte målet vara uppfyllt. 
 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av investeringar 100 % 
Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 98,3 % (exklusive ev 
tillkommande investeringsbeslut). 
 

4. Skattemål - Skattesatsen ska sänkas 
Målet att skattesatsen ska sänkas är inte uppfyllt då skatten beslutades höjas 
med 95 öre, från 22:68 till 23:63 år 2016.  
 

Resultatmål 
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige i budget 2016-2017 
(MRP).  Utgångspunkten för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen ovan. De 
finansiella resultatmålen gäller för perioden 2016-2017. 

Finansiella resultatmål 2016 Mål 
Prognos 
2016 

Resultat  2,0 % 1,0 % 

Soliditet  >39,2 % 36,2 % 

Nettoinvesteringarna  <30,0 27,6 

Skattesats 22:68 23:63 
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2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål 

1. Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal 
verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet. 
 

Fokus ligger på att implementera barnkonventionen detta har 
påbörjats och följer förväntad planering. Att sätta mål att 
folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala processer har inte 
påbörjats, utan planeras till hösten 2016. 

2. Miljöaspekter ska beaktas i alla kommunens beslut. 
I samtliga tjänsteskrivelser ska miljöaspekterna anges i dagsläget har 
ingen utvärdering genomförts. Verksamheterna ska arbeta för att 
minska pappersförbrukning. Ny skrivarfunktion är införd samt 
kontinuerligt pågår arbete med att minska kopiering och använda 
digitala system. 

3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög 
kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt. 
 

Detta är ett arbete som pågår inom många olika enheter inom varje 
sektor. Inom förskolan används utemiljön för att förstärka i sin 
pedagogiska verksamhet. Genom utevistelsen möter pedagogerna 
barnens nyfikenhet och intressen. På Förskolan bygger man idag upp 
nya lärande miljöer i den utomhusgård som redan finns. 

I det nya samverkansavtalet med bl.a. Uddevalla gymnasieskola ska gymnasiet 
rapportera de elever som inte har fullständigt betyg, vilket möjliggör förbättrade och 
snabbar kontakter med eleven. Någon utvärdering är inte genomförd i dagsläget. 

Gymnasieelever som lämnar gymnasieskolan utan examen har en lagstadgad rätt att 
komplettera sina luckor på vuxenutbildningen. I dagsläget är bedömningen att 
kontrollen är god över de ungdomar som tillhör målgruppen. Samarbetet med de 
nationella programmens gymnasieskolor för de elever som är i riskzonen eller avslutar 
sina gymnasiestudier har också förbättrats. 

För att skapa livslångt lärande krävs att förvaltningen på ett föredömligt sätt 
samverkar från förskola och framåt. Ett nära samarbete mellan sektor Omsorg och 
sektor Barn och Utbildning har intensiverats. Meningen är att sektorerna ska samverka 
runt barn/elever som behöver stöd och hjälp. Detta med möten mellan sektorerna 
samt inom sektorerna. Denna form av samverkan har bidragit till en möjlighet att för 
människor att vara kvar på hemmaplan och att placeringar har kunnat undvikas. 

Det är också väsentligt att genomföra tidiga och förebyggande insatser. För att 
förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller senarelägga mer 
omfattande insatser. Trots det är antalet placeringar utanför hemmet är fortfarande 
högt. En tydlig förändring och tendens är dock att placeringarna sker i större 
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utsträckning i familjehem istället för på institution. Antalet hushåll är en ackumulerad 
siffra på hushåll som någon gång under året varit aktuell för bistånd. Denna kommer 
att öka, men målet på 200 är möjligt att nå. De två nedersta målen redovisas i 
nationell statistik, och har ännu inte blivit publicerad. Målet för dygnsvård utanför 
hemmet/antal dygn är osäkert, och kommer att tolkas ytterligare och redovisa i 
augustis delårsbokslut. 

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

En del i att kommunens invånare ska känna trygghet är att anpassa 
boendemiljö och bemanning för att möta det ökade behovet av stöd 
och boende för personer med demenssjukdom. Mindre och möjliga 
åtgärder sker i befintliga bostäder pågår. 

Trygghet handlar också om att fortsätta med att utveckla anhörigstöd samt att öka 
samarbete med kommunens verksamheter, Närhälsan samt frivilligorganisationer. 
Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare 
tillsammans med frivilliga. Ett kommunövergripande nätverk/team är på gång i syfte 
att stärka och utveckla stödet till fler anhöriga och nå ut till fler målgrupper. 

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

 
En plan ska tas fram för att marknadsföra Munkedal som attraktivt 
besöksmål. Planen kommer att arbetas fram genom projekt som 
kommunen ingår i "Stärkt lokal attraktionskraft". Till planen kommer 
också att ta fram en näringslivsstrategi och en aktivitetsplan. Fem 
fokusområden är framtagna; Näringsliv, Landsbygd, Turism och 

besöksnäring, Kulturen som tillväxtfaktor och Offentlig upphandling. Arbetsgrupper är 
utsedda och två tankesmedjor har genomförts i samverkan med Högskolan Väst. 
Resultatet av dessa och kommande tankesmedjor kommer att utgöra grund för 
strategiskrivningar inom de fem fokusområdena. Samtliga i syfte att leda till ett 
attraktivare Munkedals kommun ur ett boende, näringslivs- och 
besöksattraktivitetsperspektiv. 

Ett viktigt område i dialogen med företagare handlar om kommunala upphandlingar. 
För att stärka dialog ingår upphandlaren i projektet Attraktiva Munkedal. Som ett led i 
det kan det inför vissa specifika upphandlingar att undersökas om dessa kan 
genomföras på något nytt sätt. Tanken finns även om att i tidigt skede kunna föra 
dialog med företag i specifik bransch inför upphandling för att parterna ska förstå 
varandra bättre. Försök att bjuda in till dialog i kommande upphandling kommer att 
göras för att undersöka respons och utfall. 

Arbetet fokuseras också på att utveckla servicekontorets verksamhet. Kontoret 
invigdes våren 2016. Implementering och utbildning av kommunvägledare, 
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bibliotekspersonal och integrationsassisten i servicebemötande pågår. Därefter 
kommer ske en succesiv utökning av verksamhet. 

Förvaltningen arbetar också med att i verksamheten öka andelen ekologisk och 
närproducerad mat. Inom kostorganisationen gäller att all inköp av mjölk numera är 
ekologisk. Någon mätning av mätning av andel närproducerat mat har inte 
genomförts. 

Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär försörjningsstöd och 
sysselsättning genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. Påbörjat är 
arbetet med arbetslösa ungdomar detta i ett projekt (DUA) mellan IFO och 
Arbetsförmedlingen. I samverkan ingår möjligheter till utbildning för ungdomar som 
bedöms vara i behov. 

6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra 
boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 

I detta ingår att förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett 
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg samt 
att minska kostnaderna. Arbetet har påbörjats med en omstrukturering 
av äldreboende i kommunen. 

En översyn pågår också om ett bättre samutnyttjandet av kommunala 
lokaler och för att minska kommunens totala lokalkostnad. Inventering av lokalernas 
beskaffenhet och användning pågår och förväntas bli klar under hösten 2016. 
Kostnaderna för lokalerna avseende energianvändningen ska minska. Som ett led i 
detta pågår arbete med nytt ventilationsaggregat, ny belysning, dagljusmontage 
istället för armaturer. Under juni kommer solcellsanläggningen på Önnebacka förskola 
var i drift. 

Kommunen ser över arbetet med att förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden 
bl a genom att korta ned hanläggartiden. Ett samarbete med plan- och byggenheten i 
Sotenäs har påbörjats. Samtligt ses också hemsidan över för att uppdatera 
information på hemsidan. 

7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjuda 
idrott- fritids- och kulturaktivitet av varierande karaktär och god kvalitet. 
 

Ett arbete som pågått över en tid är förbättra fritidsverksamheter och 
behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus. Det 
finns stora behov av mötesplatser för alla åldrar men aktiviteter och 
intressen är idag för spretiga till det kommer att våra nyinflyttade 
medborgare inte har samma åldersmässiga uppdelning i sitt umgänge. 

Dialog med skola, föreningsliv och integration visar på ett ökat behov av mötesplatser 
för alla åldrar där aktiviteter kan genomföras. 

För att få ökad medvetenhet och kunskap kring vad som sker i vår kommun behövs en 
ökad kommunikation och samordning med föreningslivet. Föreningslivet är en stor 
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aktör i Munkedal och alla små arrangemang och större event bör vara mer synliga. 
Möten har genomförts med bl a Svarteborgs FK. 

En Kultur-och fritidsplan är påbörjad och kommer att beslutas om under året. Fortsatt 
arbete pågår med att breda verksamheten i biblioteket. Genom införandet av sk 
självbetjäningssystemet har tillgängligheten i biblioteket ökat med 10 timmar/vecka 
samt införandet av Medborgarcentrum. Litteraturcirklar och afternoon tea under 
ledning av bibliotekarier har genomförts kontinuerligt. IT-café med pensionärsgruppen 
har hållits och samarbete med Integration och NGO genom Café Forum och 
kommunikation med nyanlända. Intresset för litteratur har ökat i åldersgruppen 9-12 
år. Aktiviteter för barn och ungdomar genomförs kontinuerligt i form av bokklubb och 
lovaktiviteter. Ungdoms- och barnbibliotekarie deltar i Barnkulturgruppen med 
representanter från kommunens samtliga skolor.  

8. Munkedals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av gott 
arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald. 
 

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram handlingsplan för att minska 
ohälsan fram till 2018. Planen beräknas vara klar under hösten. 
Oroväckande är att ohälsan fortsätter att stiga i hela organisationen, 
men främst inom sektor omsorg. 

Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna gemensamt 
arbeta för att skapa en god arbetsmiljö och minskad ohälsa. Utfall och mål kommer 
att redovisas i delårsbokslutet i augusti. 

Utveckling av att hitta nya rekryteringsvägar in i äldreomsorgen dvs se till så att fler 
ser vård- och omsorg som ett attraktivt arbetsområde och vill utbilda sig. Arbete med 
att ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan har påbörjats. Redovisning 
kommer att ske i delårsbokslutet i augusti. 

9. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. 
Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst var fjärde år. 
 

Det är av viktigt för styrning och ledning att kommunens 
policydokument kontinuerligt uppdateras och utvecklas. Arbetet har 
precis påbörjats med en inventering. I samband med denna översyn 
kommer antalet policydokument att minskas samt att förtydligande 
kommer att införas om hur och när uppföljning av policydokumenten 

ska ske. Här kommer också ske ett förtydligande om regler för hur 
kommunövergripande styrdokument ska se ut. 

För att effektivisera arbetet med uppföljning av mål och resurser har ett 
beslutsstödsystem implementerats. Arbetet fortsätter under året inom området skola, 
personal och befolkningsstatistik. 

För att förbättra information och dialog med medborgarna fortsätter arbetet med 
utveckling av kommunens hemsida. 
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2.4 Sammanfattning god ekonomisk hushållning 
Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen som mycket låg detta gäller både de 
finansiella målen och verksamhetsmålen. Av de finansiella målen beräknas inget mål 
vara uppfyllt. Investeringsnivån kommer enligt prognos vara 27,6 mnkr och med ett 
resultat på 6,1 mnkr för 2016 så kommer resultatmålet, investeringsmål, 
soliditetsmålet samt nettokostnadsandelen inte vara uppfyllt. Investeringsmålet ligger 
nära måluppfyllelse och uppgår till 95,4 % jämfört med målet på 100 %. 

Av verksamhetsmålen bedöms 5 av 9 mål vara delvis uppfyllda och flertalet har en 
ökande trend. Med tanke på den finansiella analysen och den ekonomiska utmaningen 
är uppfyllelse av verksamhetsmålen ändå acceptabel.  

Den prognostiserade resultatnivån för 2016 kan inte betraktas som god ekonomisk 
hushållning ur ett generellt synsätt. För att skapa en ökad beredskap för nuvarande 
och kommande utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade kostnader på grund 
av befolkningsförändringar etc) bör resultatnivån ligga på 2-3 procentenheter i 
förhållande till skatteintäkter och statsbidrag.  
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3. Verksamhetsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 
 
Resultaträkning 

Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2015 2016 2016 2016 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd          
och överförmyndarnämnd 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Kommunstyrelsen       
varav        
 - Kommunledningsstab 2,1 -49,8 -52,8 3,0
 - Sektor samhällsbyggnad 2,0 -92,1 -90,0 -2,1
 - Sektor Barn & Utbildning 2,8 -202,5 -203,2 0,7
 - Sektor Omsorg -25,5 -236,0 -218,9 -17,1
Byggnadsnämnden 1,2 -1,6 -2,0 0,4
Lönenämnden 0,0 -2,4 -2,5 0,1
Summa nämndverksamhet -17,4 -586,9 -571,9 -15,0
          
Gemensamma kostnader och intäkter 11,6 -13,8 -7,0 -6,8
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 11,6 -13,8 -7,0 -6,8
        
Summa verksamhetens nettokostnad -5,8 -600,7 -578,8 -21,8
          
Skatteintäkter -4,9 439,3 443,6 -4,3
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 5,1 169,7 150,3 19,4
Finansiella intäkter -0,2 2,8 2,0 0,8
Finansiella kostnader 1,6 -5,0 -5,6 0,6
Summa Skatter och finansnetto 1,6 606,7 590,3 16,5
          
Jämförelsestörande post 4,4     0,0
Årets resultat 0,2 6,1 11,4 -5,3
Helårsprognosen får Munkedals kommun är 6,1 mnkr vilket är 5,3 mnkr sämre än det 
budgeterade resultatet på 11,4 mnkr. Tillfälliga medel för flyktingsituationen samt 
anslaget till kommunstyrelsens förfogande innebär att resultatet är positivt. 

Nämnderna beräknas ha ett underskott på -15,0 mnkr vid årets slut, detta trots att 
kommunstyrelsens budget har förstärkts med 16,6 mnkr under året. Underskottet 
härleds främst till sektor Omsorg. Det beror på fortsatt höga kostnader individ- och 
familjeomsorgen samt höga kostnader inom hemtjänst. Underskott beräknas även på 
sektor Samhällsbyggnad för driften av Dingleskolan.  

Gemensamma kostnader och intäkter förväntas ha ett underskott på -6,8 mnkr vid 
årets slut. Under året kompenseras verksamheterna för kostnader kopplade till de 
medel som kommunen erhållit för den rådande flyktingsituationen. Av 20,7 mnkr som 
erhölls 2015 periodiserades 16,6 mnkr till att nyttjas 2016. Intäkten är klassificerade 
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som ett tillfälligt generellt statsbidrag och redovisas på raden generellt statsbidrag och 
utjämningsbidrag. Totalt prognosticeras att 8,0 mnkr av 16,6 mnkr kommer att 
användas i verksamheterna. Medlen är tillfälliga och får inte föras över till 2017 inte 
heller utnyttjas som investeringsbidrag. 

Skatteprognoser visar på underskott på skatteintäkterna beroende på färre invånare 
än budgeterat. 

Generella statsbidrag och utjämningsbidrag ger ett överskott på 19,4 mnkr, vilket 
främst beror på 16,6 mnkr som det tillfälliga stödet för flyktingsituationen intäktsförts 
2016. Utjämningsbidragen förväntas även ge överskott på 3,5 mnkr gentemot budget.   

Fortsatt låga räntekostnader ger ett överskott på de finansiella kostnaderna på 0,6 
mnkr. Överskottet på finansiella intäkter består utav utdelning av överskottsmedel 
från Kommuninvest. Att överskottsmedel bokförs på resultatet är möjligt till följd av 
Munkedals ökade medlemsinsats under 2015.  

3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos 

Resultat och årsprognos på Sektor/nämndsnivå (mnkr) 

Nämnd Utfall April Årsprognos 
      
Kommunstyrelsen 4,4 -15,5 
Varav     

 -Kommunledningsstab 3,5 3,0 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad -0,1 -2,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning 3,0 0,7 
 -Sektorn för Omsorg -2,0 -17,1 
Byggnadsnämnden 0,3 0,4 
Lönenämnd 0,3 0,1 
Övriga nämnder 0,1 0,0 
Varav     
 -Kommunfullmäktige 0,1 0,0 
 -Valnämnd 0,0 0,0 
 -Överförmyndare -0,2 0,0 
 -Revision 0,2 0,0 
Summa 5,0 -15,0 
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Sammanställning nettokostnader Sektor/nämndsnivå (mnkr) 

Nämnd 2014 2015 Årsprognos 
2016 

    

Kommunstyrelsen 525,3 552,2 579,2 
Varav    

 -Kommunledningsstab 46,9 45,6 49,6 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 81,0 87,8 92,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning 183,3 183,4 202,0 
 -Sektorn för Omsorg 214,2 235,4 235,5 
Byggnadsnämnden 0,3 0,9 1,6 
Lönenämnd 2,7 2,5 2,4 
Övriga nämnder 2,6 2,5 2,5 
Summa nettokostnader 530,9 558,1 585,7 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens resultat för perioden jan-april 2016 är +4,4 mnkr. Årsprognosen 
pekar på ett underskott om 15,5 mnkr. Detta trots att nämnden inför 2016 
kompenserades med 16 mnkr för verksamhetsutökningar. Verksamhetens 
nettokostnader är fortsatt höga och tyder inte på minskning sedan årsskiftet. Utifrån 
den årsprognos som nämnden angivit förväntas ökningen uppgå till 5,0 % mellan 
2015 och 2016. 

Till kommunstyrelsens förfogande 
Inför 2016 tillkom anslaget till kommunstyrelsens förfogande på 11,8 mnkr. Under 
årets fyra första månader har sammanlagt 6,5 mnkr omfördelats och 5,3 mnkr finns 
kvar. 

Sektor Totalt anslag 20160101 11,8 
Omsorg 2,0 tjänst (försörjningsstöd samt 

missbruk) 1,1 
Samhällsbyggnad ökat fastighetsunderhåll 0,8 
Omsorg avdelningschef till stöd 0,8 
Barn- och utbildning datorer till skolan 0,5 
Barn- och utbildning för ej genomförd ramminskning 2,0 
Barn- och utbildning för ny förskoleavdelning 1,3 
Summa kvar 20160430 5,3 

 

Som stöd till kommunerna för ökat asylmottagande erhöll Munkedal 20,7 mnkr. 4,1 
mnkr intäktsfördes under 2015 resterande medel är överförda till året. För 2016 
räknar verksamheterna med att ha kostnader motsvarande 8 mnkr. Detta blir 
kommunstyrelsen kompenserad för.  

Kommunledningsstaben visar ett utfall för perioden på 3,5 mnkr med en 
årsprognos om 3,0 mnkr. Merparten av överskottet avser anslaget kommunstyrelsens 
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till förfogande. Näringsliv samt Bilvården beräknar ett positivt resultat medan 
förtroendevaldas verksamhet beräknas gå med underskott. Ett avgångsvederlag på 
personalavdelning belastar staben.  
 
Sektor samhällsbyggnads utfall för perioden är minus 0,3 mnkr medan 
årsprognosen visar minus 2,1 mnkr. Främst beror detta på ej budgeterade 
driftskostnader för Dingleskolan. Dessa kostnader balanseras något av låga 
driftskostnader inom fastighet, erhållna bidrag samt återhållsamhet med inköp, kurs 
mm. 

Sektor barn och utbildning visar ett positivt periodiserat utfall på 3,0 mnkr. 
Årsprognosen anges till 0,7 mnkr. Resultatet beror på erhållna statsbidrag för 
nyanlända barn inom skola och barnomsorg samtidigt som det är svårigheter med att 
erhålla behörig personal till verksamheterna vilket innebär att anställningar görs på 
viss tid och därmed ger lägre personalkostnader. Stor osäkerhet pga av det stora 
antalet nyanlända barn som finns inom alla sektorns verksamheter. Sektorn har 
enstaka vakanser som tillsätts under försommaren och hösten. Kunskapens hus flytt 
till nya lokaler innebär också en osäkerhetsfaktorer med ökade kostnader. 

 

Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016 
Barn och 
Utbildning 

Utfall 
helår 

Utfall 
helår 

Utfall jan-
april Budget 

Prognos 
helår 

Budget-
avvikelse 

(mnkr)       
Barnomsorg 40,5 40,1 13,4 45,0 44,6 0,4 
Grundskolan 79,7 78,4 28,0 83,9 83,6 0,3 
Särskolan 12,9 11,7 3,4 10,4 10,4 0,0 
Gymnasieskola 39,5 41,2 13,7 43,3 43,3 0,0 
Vuxenutbildning 3,4 4,2 1,3 4,2 4,2 0,0 
Övrig verksamhet 7,3 7,8 5,3 16,5 16,5 0,0 
Totaler 183,3 183,4 65,1 203,2 202,5 0,7 

Nettokostnaderna ökar med ca 10 % jämfört med 2015. Barn och Utbildning har 
utökats med två nya enheter Bibliotek-Fritid-Kultur samt en ny förskola. 
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Förskoleverksamheten inklusive familjedaghem, förskola samt öppen förskola 
genererar överskott motsvarande 0,4 mnkr (1,2 mnkr 2015). Verksamheterna har fått 
förstärkning av kommunbidrag med 1,3 mnkr för ny förskola. Denna avdelning 
öppnades 1 mars 2016. 

Antalet barn inom barnomsorgen har ökat sedan årsskiftet med +33 (Prognosen 
201512 var 27) varav +51 i förskoleverksamheten. Inför hösten finns idag en kö till 
förskola på 100 barn + 20 omplaceringar. I de yttre kommundelarna kan man få in 
barnen medan det i centrala Munkedal är en kö på ca 50 barn. En avdelning i Hedekas 
läggs i malpåse pga få barn vilket finansierar en ny avdelning i centrum men det 
kvarstår ytterligare ca 25 barn att lösa barnomsorg för i centrum. 

Någon slagning mot skatteverket och inkomstnivåer är inte genomfört under året. 

Grundskola inklusive förskoleklass och skolbarnsomsorg visar på + 0,3 mnkr (+3,7 
mnkr 2015). Skolverkets statsbidrag har ökat de sista tre åren vilket beror på 
specifika satsningar inom skolan. Bidrag från Migrationsverket har också ökat de sista 
tre åren och används för att anställa personal, fortbildning, köpa läromedel, tolk, samt 
it-hjälpmedel till nyanlända elever. Ersättning som söks från Migrationsverket erhålls 
med stor osäkerhet och lång eftersläpning. Osäkerhetsfaktorn är att enheterna endast 
får för asylsökande och tio 4-veckorsperioder/år. Erhålls asyl omvandlas bidraget till 
Schablonersättning som är en betydligt lägre ersättning. 

 
Antalet barn i grundskolan inkl förskoleklass har ökat med 85 elever lå 2015/16. Det 
är framförallt i Munkedal som antal elev ökar.  

2013 2014 2015
2016 tom 

april

 Barnomsorg antal barn 876 922 936 969

         Fritidshem 404 453 459 437

         Förskola 440 438 443 494

         Köpta platser 4 5 8 9

         Pegagogisk omsorg 28 26 26 29

2012 2013 2014 2015
2016 tom 
april

Grundskola antal elever 1067 1070 1076 1096 1181

Bruksskolan 155 155 179 182 210

Centrumskolan 97 104 126 139 147

Fisketorp 59 58 0 0 0

Hedekas Skola 109 103 106 111 111

Hällevadsholms Skola 82 79 89 91 88

Kungsmarksskolan 379 364 319 311 344

Munkedalsskolan 186 207 257 262 281
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Vuxenutbildningen visar ett nollresultat (+1,3 mnkr 2015). Under året har erhållits 
ytterligare statsbidrag på ca 1 mnkr för Yrkesvux, Ykesvux SFI samt Trainee. År 2015 
års Trainee-bidrag återbetalades i sin helhet då beslut kom sent och det hanns inte 
med att leva upp till de krav som ställdes. Alla statsbidrag skall återredovisas och har 
krav om återbetalning om skolan inte kan leva upp till och leverera de antal 
timmar/elevtimmar som sökts. Antalet gymnasieelever har ökat med 36 elever sedan 
lå 2014/2015. Vuxenutbildning samt SFI har lå 2014/2015 och lå 2015/2016 drygt 
226 elever vilket finansieras till största delen av sökta statsbidrag vilket enheten 
framgångsrikt sökt och blivit beviljade.  

Mottagandet av asylsökande har varit störst vid Kunskapens hus. Under våren flyttar 
nu verksamheten till Dingle. Det innebär inledningsvis högre kostnader men 
lokaliteterna kan öka möjligheter för varierad yrkesintroduktion inom gymnasiet, 
Yrkesvux och Yrkesvux SFI m m. 

Sektor Omsorg har ett utfall på -2,1 mnkr med en beräknad årsprognos om -17,1 
mnkr. De största orsakerna är ökade kostnader inom hemtjänst och ökade kostnader 
för placeringar inom IFO och Stöd. 

Avdelning Vård och Äldreomsorg 
Vård och äldreomsorgs prognos uppgår till -7,2 mnkr. Det är i huvudsak hemtjänst 
som genererar det stora underskottet. Jämfört med utfall 2015 är avvikelsen 
förbättrad med 2,3 mnkr.   

 

Kommunbidraget för avdelningen har de tre senaste åren ökat med 8 mnkr. Mellan 
2014 och 2015 ökade verksamhetens nettokostnad med 9 %. Inför 2016 verkar 
nettokostnadsökningen vara i princip oförändrad. 
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Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016 
Vård och 
Äldreomsorg 

Utfall 
helår 

Utfall 
helår 

Utfall jan-
april Budget Prognos 

helår 
Budget-

avvikelse
(mnkr)       
Hemtjänsten 39,8 46,8 17,1 41,5 48,3 -6,8 
Hemsjukvården 16,4 18,6 3,0 16,7 17,2 -0,5 
Korttidsboende 3,4 3,1 1,1 3,6 3,7 -0,1 
Dagligverksamhet 1,9 1,9 0,6 2,1 2,1 0,0 
Särskilt boende 49,0 55,4 17,0 54,1 53,5 0,7 
Öppen verksamhet 0,6 0,4 0,1 0,4 0,4 0,0 
Gemensamma 12,0 7,9 2,5 9,1 9,5 -0,4 
Totaler 123,1 134,2 41,4 127,6 134,7 -7,1 

 

Hemtjänst, visar på en prognos på -6,8 mnkr (-7,8 mnkr 2015). Kostnadsutfallet jan-
april 2016 ligger på samma nivå som jan-april 2015. 
 
Insatser som beslut om nya kvalitetsnivåer för biståndsbedömda insatser samt en 
uppstramning avseende uppföljning av beslutade insatser förmodas vara några av 
orsakerna till att hemtjänsttimmarna stabiliserats och tom minskat något första 
kvartalet 2016. Ytterligare faktor som påverkar är den organisationsförändring som 
trädde i kraft under 2015 vilket innebar att äldreomsorgen organiserats i mer 
geografiska områden och enhetschef är ansvarig för både hemtjänst och vård- 
omsorgsboende i området. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer närvarande 
ledarskap samt en bättre samordning av personalresurser. Fortsatt arbete med pågår 
med organisation och arbetssätt som ex översyn av rutiner och ansvarsfördelning av 
ex inköp, tvätt. 
 
Tabellen nedan visar att antalet timmar per månad har minskat mellan 2015 och 
2016. Antalet beviljade timmar/person har sjunkit och snittet för 2016 uppgår till 40 
timmar/person jämfört 43 timmar/person 2015. Står sig det utfallet resten av året 
innebär det att beviljade timmar sjunker till 92 631 för 2016. Detta motsvarar en 
minskning med ca 5 %.  
 

År Beviljade 
timmar 

Timmar/ Timmar/ 
person 

Antal 
personer månad 

2013 71 258 5 938 31 190 
2014 90 587 7 549 40 190 
2015 97 901 8 158 43 188 

2016 (tom 
april) 30 877  7 719 40 192 

 
Beviljad hemtjänst inklusive delegerad HSL ligger i genomsnitt något högre under 
januari-april jämfört med samma period 2015.  
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Hemsjukvård inklusive nattpatrullen (-0,5 mnkr), en förbättring jämfört med 2015. De 
höga kostnaderna beror till stor del av extrapersonal, mertid och övertid på grund av 
ökad volym och hög arbetsbelastning. 
 
Särskilt boende (+0,7 mnkr) har ett positivt resultat tack vare stimulansmedel från 
staten vilket avser nationell satsning på ökad bemanning i Äldreomsorgen. 
Statsbidraget på 2,6 mnkr har gett möjlighet att öka bemanningen. I prognosen finns 
också en än inte verkställd besparing på -1,8 mnkr för minskad mertid/timvikarier. 
 
Budgetavvikelsen är positiv trots det är kostnaden för kommunens särskilda boende 
hög i jämförelse med andra kommuner. Nettokostnadsavvikelsen för Munkedal 
indikerar en högre kostnad än vad som är statistiskt förväntat motsvarande ca 20 %.  

 
 
 
 
 
 
 

Liknande kommuner: Haparanda, Oxelösund, Töreboda, Mönsterås, Hjo, Hedemora, Grums 

 
Gemensamma poster har en negativ prognos på -0,4 mnkr vilket i huvudsak beror på 
en icke genomförd besparing på -0,6 mnkr (minskad chefstjänst) -0,8 mnkr (minskad 
sjukfrånvaro). 

Avdelning Individ- och familjeomsorg (IFO) 
Prognosen för IFO ligger på – 11,0 mnkr (-17,8 mnkr). Kommunbidraget ökade med 
5,7 mnkr till 2016. Då ingår en tillfällig satsning på insatser inom gruppen med 
långvarigt försörjningsstöd samt vuxna missbrukare. Denna insats varar under 2016 
och 2017. En första avrapportering sker på kommunstyrelsens möte i augusti. 
Prognosen har försämrats med ca 3 mnkr jämfört med i mars. Detta beror på 
kostnader för institution vuxen, familjehem samt en ökning av dyrare placeringar för 
barn på institution barn. 

  

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg (%) 2013 2014 2015
 Liknande kommuner äldreomsorg, 
Munkedal, 2014 0,1 0,5  
 Munkedal 21,1 21,7  
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Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016 
Individ- och 
familjeomsorgen Utfall 

helår 
Utfall 
helår 

Utfall jan-
april Budget 

Prognos 
helår 

Budget-
avvikelse

(mnkr)       
Kontor 8,0 11,3 3,5 12,6 12,6 0,0 
Försörjningsstöd 7,7 7,6 2,7 7,0 7,8 -0,8 
Institutionsvård 
vuxen 1,8 2,6 0,9 1,2 3,2 -2,0 
Institutionsvård 
barn 8,7 16,2 5,3 7,5 10,8 -3,3 
Familjehemsvård 
barn 8,2 8,6 4,1 7,5 12,5 -5,0 
Övrigt 5,9 5,2 1,1 4,2 4,1 0,1 
Totaler 40,3 51,6 17,6 40,0 51,0 -11,0 

 

 

Vuxna institution – 2,0 mnkr (-1,4 mnkr 2015). Jämfört med 2015 ökar kostnaderna 
med 0,6 mnkr pga en ökning av placeringar. Tillkommande kostnader för placeringar 
av vuxna missbrukare i april innebär en negativ prognos på helår. Arbete med 
utvecklingen genom hemmaplanslösningar samt ett två-årigt projekt pågår.  

Barn institution – 3,3 mnkr, nettokostnaden uppgår till ca 11 mnkr jämfört med 16 
mnkr för 2015. Kostnaderna har kunnat minskas något tack vare övertagande av 
placeringar till egna familjehem.  
 

Barn institution 2013 2014 2015 Prognos 
2016 

Kostnad placering barn (mnkr) 5,1 8,7 16,2 10,8 

Antal dygn på institution  1 609 2 586 3 614 3 248 
Kostnad/dygn kr ex 
overheadkostnader 3 170 3 364 4 483 3 325 
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Antalet placerade barn på institution sjunker något jämfört med föregående år.  

 
Familjehem – 5 mnkr, prognosen försämrar sig jämfört med i mars med -1,8 mnkr. 
Anslaget ökades med 2,5 mnkr för 2016. Kostnaden beräknas uppgå till 12,5 mnkr en 
ökning med 4,5 mnkr jämfört med föregående år. Ett antal placeringar av barn på 
institution har övergått i familjehem vilket innebär ökade kostnader här.  

Inflyttning av verksamhet för att kunna arbeta med utredningar på hemmaplan 
kommer att ske inom kort. I dagsläget ligger en köpt familjehemsplats på ca 55 800 
kr per månad tillskillnad från våra egna som är på ca 12 000 kr per månad. 

Familjehem barn 2013 2014 2015 Prognos 
2016 

Kostnad Familjehem barn (mnkr) 5,0 8,2 8,6 12,5 
Antal familjehemsplaceringar 
(kommunen) 16 14 17 17 
Antal familjehemsplaceringar (köpt 
plats) 10 14 8 10 

 

 
Antalet placerade barn i köpta platser familjehem ligger fortfarande högre än jämfört med 2015.  
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Bilden visar på hemtagningseffekten av barn i egna familjehem.  
 

 
Försörjningsstöd – 0,8 mnkr. Nettokostnaden för försörjningsstöd ligger fortsatt lågt i 
jämförelse med andra kommuner. Försörjningsstödet har dock ökat i takt med antal 
sökande vilket ses i de ökade kostnaderna för verksamheten. Under 2016 och 2017 
pågår projekt att minska antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Glädjande är 
att antalet hushåll i åldersgruppen 16-24 år har sjunkit under årets fyra första 
månader.  
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Kontoret räknar med ett 0 resultat. (-2,6 mnkr 2015). I början av året hade enheten 
kostnader för konsulter. Dessa har succesivt arbetats ned detta trots 
rekryteringsbekymmer. Endast integration har nu konsulter. En rekryteringsplan 
kommer att tas fram för att på så sätt få en hållbar och över tid trygg personalstab.  
 
Avdelning Stöd 
Prognosen pekar på ett överskott +1,1 mnkr (+1,7 2015). Antalet i behov av stöd har 
ökat vilket medfört fler placeringar hos externa aktörer. Det ökade behovet har 
medfört nyrekrytering av personer med kompetens inom utrednings och 
omsorgsarbete. Att utfallet inte har ett större negativt resultat beror på intäkterna för 
kommunens arbete med integration. 

 

Verksamhet 2014 2015 2016 2016 2016 2016 
Stöd Utfall 

helår 
Utfall 
helår 

Utfall 
jan-april Budget 

Prognos 
helår 

Budget-
avvikelse

(mnkr)       
Boende enligt LSS samt 
övr. LSS 36,9 38,9 9,7 37,7 38,2 -0,5 
Integration 0,0 -4,7 3,3 0,0 -4,0 4,0 
AME 2,5 2,4 1,5 2,5 2,6 -0,2 
Övrigt 11,1 13,0 3,7 11,1 13,4 -2,2 
Totaler 50,6 49,7 18,2 51,3 50,2 1,1 

 
Boende enligt LSS (grupp-och servicebostäder) samt övrig LSS verksamhet -0,5 mnkr 
(-2,7 mnkr 2015). En gradvis volymökning sker under kommande år. Detta medför 
ökade krav på kompetensutveckling. För att minska kostnadsökningen läggs fokus på 
hemmaplanslösningar. Svårigheter finns dock med att rekrytera personal med 
efterfrågad kompetens. Kvalitets- och nivåarbetetet som påbörjats under 2015 håller 
på att implementeras.  
 
Integration/PUT +4,0 mnkr (+4,7 mnkr 2015). Överskottet beror på att antalet 
ensamkommande är fler. Totalt ansvarar verksamheten för 86 barn och ungdomar 
jämfört med det avtalet på 52 asylsökande och 18 PUT totalt 70 platser.  
 
Gemensamma kostnader -2,2 mnkr (-0,4 2015). Underskottet återspeglar främst de 
sparkrav som inte kommer att kunna genomföras på -1,4 mnkr. Utöver det tillsätts en 
ofinansierad tjänst.  
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Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden visar ett resultat på 0,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,4 mnkr. 
Överskottet beror på högre bygglovsintäkter och försäljning av tjänst.  

Lönenämnden 
Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun. 
Lönenämnden visar ett resultat på 0,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,1 mnkr som 
avser Munkedals kommun. 

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

Valnämnd  
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. 
Under 2016 sker inga val. Resultat och prognos är 0,0 mnkr. 

Överförmyndare 
Överförmyndare visare ett resultat på -0,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, Sotenäs, 
Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.  

Revision 
Revision visar ett resultat på 0,2 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. 
Revisorerna har som uppdrag att granska all verksamhet som bedrivs inom 
kommunens nämnder. 
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3.3 Investeringsredovisning 
 

Investeringsredovisning 
Nämnder (mnkr) Januari-April 

Årsbudget 
(exkl. 

res.överf.) 
Helårsprognos

Kommunstyrelsen varav, 5,3 39,3 26,9 
 -Kommunledningskontoret -1,0 3,0 2,7 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 6,3 33,6 21,5 
 -Sektorn för Barn & utbildning 0,0 1,5 1,5 
 -Sektorn för Omsorg -0,1 1,2 1,2 

    
Byggnadsnämnden 0,0 0,8 0,7 

    
Lönenämnden 0,0 0,0 0,0 
        
Summa 5,3 40,0 27,6 
För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport. 

Under perioden januari till april har det investerats för 5,3 mnkr. Den största 
investeringen under denna period är ombyggnad av Önnebacka förskola (4,5 mnkr). 
Under perioden har vi erhållit investeringsbidrag på 2,7 mnkr avseende 
fiberinvesteringar. Medborgarcentrum har färdigställts under perioden. 

Årsbudgeten 2016 för investeringar är 40,0 mnkr, utan hänsyn tagen till ev. 
resultatöverföring från 2015 som beslutas av kommunfullmäktige. Årsförbrukningen 
beräknas bli 27,6 mnkr. Kommunfullmäktiges kortsiktiga finansiella mål för 
investeringar är att nettoinvesteringar inte ska överstiga 30,0 mnkr. Detta mål 
kommer att vara uppfyllt enligt prognosen. 
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4. Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 
 

DELÅRSRAPPORT  JANUARI - APRIL 2016 
RESULTATRÄKNING  Kommun 
(Belopp i mnkr) Årsbokslut 2015 Jan-April 2015 Jan-April 2016
Verksamhetens intäkter  127,2 36,7 47,7
Varav jämförelsestörande 
post 4,4 3,4   
Verksamhetens kostnader  -656,5 -210,8 -230,4
Avskrivningar  -18,9 -6,0 -6,6
Verksamhetens 
nettokostnad -548,2 -180,1 -189,3
Skatteintäkter och 
generella statsbidrag  551,8 185,3 202,9
Finansiella intäkter  2,3 0,8 0,7
Finansiella kostnader  -5,1 -1,8 -1,7
Resultat före extra 
ordinära poster 0,8 4,2 12,6
Extraordinära poster -0,6     
Periodens resultat 0,2 4,2 12,6

 
Resultatet under perioden januari- april uppgår till 12,6 mnkr för Munkedals kommun. 
Det är ett resultat på hur det ser ut ekonomiskt fram till och med april 2016. 
Helårsprognosen för Munkedals kommun beräknas bli 6,1 mnkr. Skillnaden mellan 
utfall och prognos beror på bland annat högre kostnader under återstående del av året 
som ännu inte fått genomslagskraft. Exempel på detta är semesterdagstillägg, 
semestervikarier, placeringar med mera. 

Skatteintäkterna är beräknade efter SKLs prognoser. 
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4.2 Balansräkning 
  

JANUARI - APRIL 2016 
(Belopp i mnkr) Kommun 
  Årsbokslut 2015 Jan-April 2015 Jan-April 2016
Tillgångar       
Anläggningstillgångar:       
Immateriella 
anläggningstillgångar 9,7 5,4 11,1
Materiella anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anl. 271,0 254,6 272,1
Maskiner och inventarier  19,7 18,2 18,1
Finansiella anläggningstillgångar     119,8 108,5 120,1
Summa anläggningstillgångar 420,2 386,7 421,4
        
Omsättningstillgångar:       
Exploatering 40,3 40,7 40,4
Fordringar  36,7 42,1 38,1
Kassa och bank  51,6 25,6 48,5
Summa omsättningstillgångar 128,6 108,4 127,1
        
Summa tillgångar 548,8 495,0 548,4
        
Eget kapital, avsättningar och 
skulder       
Eget kapital  190,5 194,5 203,0
varav periodens resultat 0,2 4,2 12,6
Summa eget kapital 190,5 194,5 203,0
        
Avsättningar       
Avsättningar för pensioner 8,4 7,6 8,3
Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 8,4 7,6 8,3
        
Skulder:       
Långfristiga skulder  217,2 205,2 217,2
Övriga långfristiga skulder 1,9   4,6
Kortfristiga skulder  130,7 87,7 115,3
Summa skulder 349,9 292,9 337,1
        
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 548,8 495,0 548,4
 

Kommunens balansomslutning ligger på ungefär samma nivå som föregående 
årsbokslut. Under perioden har de likvida medlen på kassa och bank minskat, då det 
är den period på året då flertalet stora likvidposter betalas. Under året har det 
investerats för 5,3 mnkr, vilket ökar anläggningstillgångarna.  

I en balansräkning kan den kortsiktiga(likviditet) och långsiktiga(soliditet) 
betalningsförmågan utläsas. Kommunens likviditet är i delårsbokslutet 75,1 %, en 
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ökning från årsbokslutets 67,5 %. Det beror på mindre kortfristiga skulder än vid 
årsskiftet. 

Kommunens soliditet är vid delåret 37,0 %, en ökning från 34,7 % i årsbokslutet. För 
helåret prognosticeras en soliditet på 36,3 %. 

De långfristiga skulderna i kommunen är samma som vid årsskiftet. Övriga långfristiga 
skulder har ökat med 2,7 mnkr vilket är till följd av mottagna investeringsbidrag på 
2,7 mnkr. Dessa redovisas som en skuld i balansräkningen. 

Minskningen av de kortsiktiga skulderna inom kommunen beror främst på lägre 
leverantörsskulder samt att avsatta pensionskostnader betalats och årets 
pensionskostnader ännu inte upparbetats för helår. 

5. Ohälsotal 
(%) jan -april 2015 jan-april 2016

Totalt hela kommunen 8,4 % 9,3 % 
Kommunledningsstaben 11,2 6,7 
Sektor Samhällsbyggnad 8,7 10,4 
Sektor Barn och utbildning 6,5 7,6 
Sektor Omsorg (Avd vård o äldre) 9,6 11,3 
Sektor Omsorg (Stöd+IFO) 7,9 9,3 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 9,3 % under perioden januari-april 2016. 
Motsvarande period föregående året uppgick till 8,4 %. 

6. Nyckeltal 
Årets resultat 2013 2014 2015 Prognos 2016
Årets resultat (mnkr) 10,7 -1,9 0,2 6,1 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) 1,3 -1,9 -4,2 6,1 

     
Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag 2,1% -0,4% 0,0% 1,0% 

     

Årets resultat exkl jämförelsestörande 
poster i relation till skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning 

0,3% -0,4% -0,8% 1,0% 

     

Balanskravsresultat 11,7 0 0,2 - 
     

Nettokostnadsandel 2013 2014 2015 Prognos 2016
Verksamhetens intäkter och kostnader 
(netto) 92,3% 96,5% 96,8% 95,2% 

Avskrivningar 3,2% 3,1% 3,4% 3,5% 
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Driftskostnader före 
jämförelsestörande poster och 
finansnetto 

97,3% 99,7% 99,4% 98,6% 

Finansnetto 0,6% 0,7% 0,5% 0,4% 

Driftskostnader efter finansnetto 99,7% 100,4% 100,8% 99,0% 

Jämförelsestörande poster(netto) -1,8% 0,0% -0,8% 0,0% 

Driftskostnadsandel 97,9% 100,4% 100,0% 99,0% 
     

Skatteintäktsutveckling och 
nettokostnadsutveckling 2013 2014 2015 Prognos 2016

Skatteintäktsutveckling 3% 5% 3,8% 10% 
     

Nettokostnadsutveckling (exkl. 
jämförelsestörande poster) 4% 5% 4,3% 9% 

     

Investeringsfinansierade mått 2013 2014 2015 Prognos 2016

Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 36,2 23,4 41,4 27,6 
Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar 47,9% 62,9% 46,0% 98,3% 

     

Soliditet 2013 2014 2015 Prognos 2016
Soliditet 37,6% 37,0% 34,7% 36,3% 
Tillgångsförändring 4,2% 0,7% 6,6% - 
Förändring av eget kapital 12,3% -1,0% 0,1% - 
Kassalikviditet 40,0% 79,1% 67,5% - 

     
Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (%) -12,3 -10,2 -7,7% - 

     

Prognossäkerhet (mnkr) 2013 2014 2015 Prognos 2016
Årets resultat 10,6 -1,9 0,2 6,1 
Prognos totalt (jan-aug) 8,8 1,2 -11,9  
Avvikelse träffsäkerhet prognos totalt 1,8 -3,1 12,1  
     
Resultat nämnderna 11,4 -8,1 -18,7  
Prognos nämnderna (jan-aug) 5,1 -5,3 -25,7  

Avvikelse träffsäkerhet nämnderna 6,3 -2,8 7,0  

     
Åtagande utanför balansräkningen 2013 2014 2015 Prognos 2016
Borgensåtagande 175,1 203,1 219,5 319,5 
Pensionsförpliktelser för 1998 255,1 242,8 232,8 227,5 
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  2016-05-29 Dnr: Dnr 2015‐416
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Tolkförmedling i Väst Årsredovisning 2015 (org nr 
222000-2972) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 
Tolkförmedling Väst 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 
Kommunfullmäktige uppmanar Tolkförmedling i Väst att framöver expediera 
handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt. 
 

Sammanfattning 
Tolkförmedling i Väst inkom 2016-05-12 med årsredovisning för 2015. Denna antogs 
av direktionen 2016-04-16. Förbundets revisorer (daterat 2016-04-20) meddelar att 
de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen samt 
förbundets revisionsreglemente. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning 
godkänns. De tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Bakgrund 
Munkedal inträdde som ny medlem i Tolkförmedling i Väst 2015-01-01. 
Tolkförmedling Väst förser sina medlemskommuner med språktolkar och 
översättningar. Verksamheten har varit i drift sedan 2013-04-01. Under året har 
förmedlingen utfört 750 000 uppdrag på 113 språk. De vanligaste 
språktolkningstjänsterna är på arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS 
(bosniska, kroatiska och serbiska). 
 
Viktiga händelser 
Inför 2015 inträdde 22 nya medlemmar det innebär att antalet medlemmar nu 
uppgår till 28. Arbete med utbildning av tolkmentorer har pågått under året samt 
rekrytering av tolkar detta bl a med rekryteringsmässor. Antalet tolkbeställningar 
ökade också kraftigt under året detta pga omvärldssituationen. 
 
Ekonomi 
Resultatet för 2015 uppgick till ett överskott på + 5,2 mnkr, resultatet för 2014 
uppgick till + 13.9 mnkr. Det egna kapitalet har således förstärkts och uppgår efter 
årets resultat till 21,7 mnkr. Under 2015 genomfördes en prissänkning men i och 
med att antalet beställningar ökade markant landade resultatet på större överskott 
jämfört med det budgeterade 2,0 mnkr. 
 
Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 
räkenskapsåret 2015 inte medför några anmärkningar.  
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Måluppfyllelse 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål för god ekonomisk 
hushållning. Revisorerna meddelar att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.  
 
Intern kontroll 
En sammanfattning av arbetet med intern kontroll återredovisas som en bilaga till 
årsredovisningen. Revisionens bedömning är att direktionens interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Tolkförmedling Väst förstärker sin soliditet som nu uppgår till 40 % jämfört med 36 
% föregående år.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Tolkförmedling i Väst 
Ekonomienheten 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef/biträdande Kommunchef Kommunchef 
Ekonomienheten  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DIREKTIONEN 

    Sammanträdesdatum  
    2016-04-15 
    Dnr  16/0155-3 

227 § Årsredovisning 2015 

Beslut 
Direktionen godkänner Årsredovisning 2015 och översänder den till medlemmarna för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
 
Tolkförmedling Väst har under 2015 förmedlat språktolktjänster på 102 språk, varav arabiska, 
somaliska, dari, persiska och BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) är vanligast. Dessa fem språk 
utgör ca 70 % av samtliga tolkningar. Arabiska och somaliska utgör tillsammans strax över 50 % 
av samtliga tolkuppdrag. 
 
Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose behovet av språktolkar för medlemmarna genom 
att driva gemensam språktolkförmedling. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på plats, 
tolkning via telefon/video samt översättnings- och meddelandeservice. Tillgängligheten vid 
beställningar av språktolktjänster är god. Under perioden januari – december har förbundet tagit 
emot över 339 000 beställningar, varav ca 1,9 % inte har kunnat tillsättas med tolk. Antal uppdrag 
som har utförts är ca 307 000. 
 
Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat 1 257 översättningsuppdrag. De vanligaste 
översättningarna är från svenska, arabiska, engelska och persiska till arabiska, engelska, svenska 
och somaliska. Under året har nästan 100 tolkar höjt sin kompetensnivå till 1 C, sjukfrånvaron 
har minskat jämfört med tidigare år och extrapersonal på timbasis har använts för att möta 
arbetstoppar. 
 
Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. Priserna till medlemskund sänktes 
per den 1 juli 2015 med anledning av att det kraftigt ökande antalet beställningar medförde att 
förbundet annars skulle gå med ett stort överskott. Priserna bedöms kunna ligga kvar på samma 
nivå under 2016. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 
Statistik 
Redovisning av intern kontroll 
 
Förslag till beslut 
Direktionen godkänner Årsredovisning 2015. 
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Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget. 
 
Paragrafen skickas till 
Förbundsmedlemmarna 
Revisorerna 
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Årsredovisning 2015, bilaga 1      STATISTIK 
        2016-04-15 
        Dnr 16/0155-1 
 
        Direktionsmöte 2016-04-15 
        p 3 bilaga 1 

Statistik 2015 

Uppdrag 

   Mål 

Mottagna beställningar ca 338 000  

Utförda uppdrag ca 307 000  

Andel tillsatta uppdrag för medlemskund ca 98,1 % 99 % 

Andel beställningar som inkommit samma dag som utförandedag ca 14,5 %  

Andel uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar ca 12,3 %  

Andel uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar med speciel kompetens inom sjukvårdstolkning ca 4,2 %  

Andel uppdrag som utförts av 1C-tolk ca 35,4 %  

Andel uppdrag där tolk uteblivit eller varit sen ca 1,2 % 1 % 

 

Fördelning per kontor 

Borås  15 % 

Göteborg  53 % 

Mariestad  16 % 

Trollhättan/Uddevalla  16 % 
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Tolkar 

   Mål 

Tolkar  919  

Översättare  139  

Auktoriserade tolkar   185  

Auktoriserade tolkar med speciell kompetens inom sjukvårdstolkning  45 40 

Auktoriserade översättare  75  

 
Kunder 

Kunder ca 6 200 

Medlemskunder ca 4 500 

Antal kunder/fakturaserie ca 1 850 

Intern förmedling ca 99,4 % 

Genomsnittlig väntetid för kund i telefon ca 47 sek 
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Språk 

Fördelning 

 

Somaliska 21,4 % 

Dari 6,7  % 

Persiska 6,7  % 

BKS 5  % 

Tigrinja 3,9 % 

Albanska 3 % 

Sorani 2,9 % 

Polska 2 % 
Turkiska 1,8 % 

Övriga språk 16,6 % 

Arabiska 30,2 % 
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Förändring 2015 jämfört med 2014 

Arabiska 25,6% 

Somaliska 16,4% 

Dari 56,2% 

Persiska 7,8% 

BKS                             -6,7% 

Tigrinja 39,6% 

Albanska 7,1% 

Sorani 6,4% 

Polska -1,6% 

Turkiska 8,0% 

Övriga språk -3,4% 

Totalt 14,5% 
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Årsredovisning 2015, bilaga 2   REDOVISNING 
     2016-03-15 
     Dnr 16/0155-1 
 
     Direktionsmöte 2016-04-15 
     p 3 bilaga 2 
 
 

Redovisning av intern kontroll 2015 

Bakgrund 
Enligt Intern kontrollplan 2015 för Tolkförmedling Väst ska följande rutiner/processer följas 

upp: 

1. Administration 

2. Personuppgifter, sekretess 

3. Politiska beslut 

4. Klagomål och synpunkter 

5. Årlig internkontrollrapport 

6. Delegation, anmälan och rapportering 

7. Förmedlingsuppföljning 

8. Prioriteringslista 

9. Översättningsuppföljning 

10. Arbetstillfredsställelse 

11. Medarbetarsamtal 

12. Sjukfrånvaro 

13. Handlingsplan rehabilitering 

14. Löneutbetalningar 

15. IT- och telefonipolicy – efterlevnad 

16. Rutin för bisyssla 

17. Avtal gällande ekonomi, personal, löner och IT 

18. Inköp/faktura-hantering 

19. Utbetalning av arvode 

20. Rätt arvodesnivå 

Resultat 
Samtliga processer/rutiner har kontrollerats. 
 
I kontroll nr 1 uppmärksammades att organiseringen och arkiveringen av inaktuella respektive 
aktuella kontrakt kan förbättras för att underlätta sökbarhet. Likaså finns förbättringspotential 
gällande diarieföring av vissa dokument och dess senaste versioner, samt i hanteringen av vissa 
dokument i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Inga direkta oegentligheter har dock 
uppmärksammats. 
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Kontroll nr 8 skall enligt den interna kontrollplanen redovisas två gånger per år per enhet men 
redovisningen i oktober har av misstag glömts bort på ett av kontoren. Kontrollen 
kompletterades i efterhand och visade då inte på några brister. 
 
Kontroll nr 14 avseende löneutbetalningar uppvisade vid kontroll i mars en brist i form av att en 
anställd fått utbetalt för hög månadslön. Felet kunde härledas till den mänskliga faktorn och 
korrigerades retroaktivt snarast efter upptäckten. För att säkerställa att samma fel inte uppstod 
efter nya lönerevisionen våren 2015 så genomfördes, förutom ordinarie kontroll i september, 
ytterligare en extra kontroll i april. Felet var då avhjälpt. 
 
Kontroll nr 19 avseende Utbetalning av arvode till tolk visade inte på några oegentligheter men 
uppmärksammade viss problematik kring utbetalning av trängselskatt där hanteringen i vissa fall 
frångått rutinen, p g a okunskap. Detta är nu åtgärdat med utbildning av inblandade prissättare. 
 
Kontroll nr 20 Rätt arvodesnivå för tolk uppmärksammade brister i registreringen av tolkars 
arvodesnivå jämfört med dokumenterad utbildningsnivå. I några fall saknades dokumentation av 
utbildning i bokningssystemet, men fanns de facto i tolkakten. I andra fall var det osäkert vad tolk 
hade för utbildningsnivå och därmed skulle ha för arvodesnivå och detta har granskats ytterligare 
efter att kontrollen slutförts för att säkerställa rätt arvodesnivåer. 
 
Till 2016 har den interna kontrollplanen gåtts igenom och modifierats för att bättre beskriva varje 
kontrollmoment och även säkra uppföljningen av eventuella uppmärksammade brister. 
 
 
 
Julia Dahlquist 
Controller 
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  2016-05-29 Dnr: KS 2015-396
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Fyrbodals Kommunalförbund Årsredovisning 2015 
(org nr 222000-1776) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för Fyrbodals 
Kommunalförbund 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 
 
Kommunfullmäktige uppmanar Fyrbodals Kommunalförbund att framöver expediera 
handlingar motsvarande årsredovisning skyndsamt. 
 

Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund inkom 2016-04-28 med årsredovisning för 2015. Denna 
antogs av direktionen 2016-03-17. Förbundets revisorer (daterat 2016-04-06) 
meddelar att de granskat kommunalförbundets verksamhet och att granskningen 
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen samt förbundets revisionsreglemente. Revisorerna tillstyrker att 
förbundets årsredovisning godkänns. De tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Viktiga händelser 
Under 2014 har kan nämnas ett flertal viktiga händelser; Fyrbodal fick certifierat 
Vård- och omsorgscollege. Seminarie kring temat företagande, kapital, miljö och 
förnybar teknik genomfördes. Med stor uppslutning. Kommunalförbundet firade 
10årsjubileum vilket lockade drygt 230 gäster.  
 
Ekonomi 
Resultatet för 2015 landade på -0,6 mnkr jämfört med 2014 års underskott på – 0,1 
mnkr. Det egna kapitalet sjunker för andra året i rad och uppgår nu till 3,2 mnkr. Vid 
redovisningen av eget kapital stämmer inte utgående balans 2014 med ingående 
balans 2015 och detta har inte kommenterats. Revisorerna meddelar att granskning 
av redovisning och förvaltning avseende räkenskapsåret 2015 inte medför några 
anmärkningar.  
 
Måluppfyllelse 
Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål.  
 
Intern kontroll 
Återredovisning av saknas.   
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Eget kapital sjunker för andra året i rad och soliditeten sjunker till 9 % (10 % 2014) 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 
 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunalförbundet Fyrbodal 
Ekonomienhet 
Kommunchef 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberq 
Ekonomichef/biträdande kommunchef Kommunchef 
Ekonomienhet  
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  2016-05-30 Dnr:       

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
Handläggare: 
Mats Tillander 
Samhällsbyggnadschef

Ombudsinstruktion Riksbyggens Kooperativa 
Hyresrättsförening Sörby- och Dinglegården 

Förslag till beslut 
Kommunens ombud vid årsstämman uppdras följande: 

- Föreslå och välja de av KF utsedda ledamöter och ersättare till styrelsen för ny 
mandatperiod. 

- Fastställa resultat- och balansräkning  

- Godkänna föreslagen disposition av resultatet  

- Godkänna ansvarsfrihet för ordförande och styrelseledamöter 

- Föreslå och besluta om arvode för styrelsen och ordförande 

- Godkänna namnändring till Kooperativa Hyresrättsföreningen Grönskan 

- Godkänna upprättat förslag till stadgar med följande ändringar: 

1. (sid 7) Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare varav 
kommunen utser 4 ledamöter och 4 ersättare. Föreningsstämman utser 1 
ledamot och 1 ersättare. 

2. (sid 9 §21) Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom fyra (4)… 

Sammanfattning 
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- och Dinglegården kommer att 
hålla stämma i slutet av juni eller början av juli. Viktiga ärende är namnbyte till 
Kooperativa Hyresrättsföreningen Grönskan samt att anta nya stadgar för 
föreningen. 
 
Föreningen har enligt uppgift 17 medlemmar. Årets resultat är ett överskott på 780 
tkr. Kommunen borgar för 37 675 tkr. Föreningen ansvarar för 6058 m2 våningsyta. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Relativt stort kommunalt borgensåtagande.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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  2016-05-23 Dnr: KS 2016-203
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Förslag till borgensavgift 2017 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att ta ut 0,4 procentenheter av borgensåtagandet 
som en borgensavgift för 2017. 

Sammanfattning 
För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut marknadsmässiga 
borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade 
borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige 
beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att ekonomikontoret fastställer det 
marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.  
 
Kommunfullmäktige skall senast i juni 2016 (året före avgiftsåret) besluta om 
storleken på borgensavgiften för 2017. För att säkerställa att borgensavgifterna för 
2017, satts till en korrekt procentsats skall en avstämning genomföras. Denna 
avstämning skall genomföras senast vid utgången av avgiftsåret 2016. Avgiften skall 
erläggas senast 31 mars 2017.  
 
Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket för en marknadsmässig 
borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift upphandlad på finansmarkna-
den. För att den ska anses marknadsmässig måste priset på ett lån med borgen 
respektive ett lån utan borgen jämföras. För att fastställa en korrekt borgensavgift 
skall samtliga borgenslån granskas och marknadens bedömningar skall analyseras. De 
bedömningar som de finansiella instituten ger idag visar på en splittrad bild. Det är 
därmed inte en enkelt att fastställa en marknadsmässig borgensavgift pga de 
finansiella aktörerna inte lämnar uppgifter så att en enkel beräkning av 
marknadsmässig borgensavgift är möjlig. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunchef, Ekonomichef, Controller, Redovisningsekonom 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningsstaben  Kommunledningsstaben  
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  2016-05-09 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienhet 

Skattesatsen för år 2017 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 

Sammanfattning 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Enligt kommunfullmäktiges antagna planeringsförutsättningar för 2017 ska 
skattesatsen vara oförändrad. Det långsiktiga finansiella inriktningsmålet för 
planeringsperioden 2015-2019 är målet att skattesatsen ska sänkas. 
 
  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef, Controller, Kommunchef 
 

Ulrika Gellerstedt  Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomienheten  

540



541



542



543



544

linand001
Rektangel



 

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

 

  
  2016-05-26 Dnr: KS 2016-114
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten 

Mål och resursplan 2016-2019, Budget 2017 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2017, 
med plan för 2018-2019 och om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter och 
bidrag för budget 2017. Kommunstyrelsens ram utökas med 5,016 mnkr och 
Lönenämndens ram minskas med 0,053 mnkr. Resterande nämnder har en 
oförändrad ram.  
 
 Budget Budget Plan Plan     
Nämndernas ram, 
mnkr 2016 2017 2018 2019 

Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Kommunstyrelsen  563,656 568,672 560,627 544,660 5,016 -8,045
Ej utfördelat (succesivt 
återställning resultat)   0,000 -1,900 -3,900 0,000 -1,900

Anpassning nybyggnation     -6,145 -20,112 0,000 -6,145
Byggnämnden  1,981 1,981 1,981 1,981 0,000 0,000
Lönenämnd 2,531 2,478 2,478 2,478 -0,053 0,000
Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0,000 0,000
Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0,000 0,000
Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 0,000 0,000
Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 0,000 0,400
 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2017 till 47,1 
mnkr, dvs. 17,1 mnkr mer än det finansiella målet på 30 mnkr. De prioriterade 
investeringsprojekten redovisas i MRP.  

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, 

byggnadsnämndens och lönenämndens resultatmål och mått. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att öka avsättningen till Kommunfullmäktiges 
förfogande med 15,6 mnkr. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under år 2017 på 11,0 mnkr. 
 
6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

likviditetsbehov för respektive år 2017 på 20,0 mnkr. 
 

7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
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Sammanfattning 
Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Ramar och mål för 2016-2017 beslutades 
av Kommunfullmäktige i juni 2015. Trots det måste budgetbeslut fattas årligen. För 
budget 2017 görs nu en avstämning avseende eventuellt förändrade förutsättningar 
vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. Avstämningen görs utifrån 
antagna planeringsförutsättningar (KF 2015-11-26 § 81). 
 
Förutsättningar 2017 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 220 invånare.  
o Finansiellt resultatmål  

2017: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (12,6 mnkr).  
o Soliditetsmål: Ökning 0,8 procentenheter årligen 

År 2017: 40,0 % (34,7 år 2015) 
o Investeringsmål: Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen. 
o Skattemål: oförändrad 2017,  23,63 kr 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2016. Inför budget 2017 beslutades den vara 
oförändrad. 

Skatteintäkter 
Utvecklingen av skatteintäkterna är positiv och prognostiseras öka med 25,4 mnkr 
(4,3 %). Till det kommer regeringens extra satsning av det generella statsbidraget 
på 13,1 mnkr. Totalt innebär det att skatter och statsbidrag ökar med 38,5 mnkr 
(6,5 %).  

Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag totalt 
12,6 mnkr. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk hushållning.  

Kommunstyrelsens verksamhet kommer från och med år 2017 att succesivt återbetala 
det utökade kommunbidrag på 5,7 mnkr som erhölls 2016. För 2017 minskas 
kommunstyrelsens ram med 1,8 mnkr, och 1,9 mnkr för 2018 och slutligen 2,0 mnkr 
år 2019. 

Centrala avsättningar 
Verksamheterna kompenseras för lön- och prisökning samt för förändringar av 
kapitalkostnader. Dessa är avräknade årets ökning av skatteintäkter och uppgår till 
17,5 mnkr. Fördelning görs efter lönerevision och vid aktivering av investeringar.  

Efter avsättning till resultat och förändring av lön- och prisuppräkning återstår medel 
till nämnderna att bedriva verksamhet i samma omfattning som för 2016. Tack vare 
satsningen på att öka det generella statsbidraget samt att skatteprognosen var så 
positiv återstår 15,6 mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns 1,8 mnkr avsatt. Förslaget som 
presenteras är att anslaget höjs med de ovannämnda 15,6 mnkr. Detta för att 
kommande kostnader avseende integration samt buffert för ökade kapitalkostnader i 
samband med stora investeringsutgifter framöver bl a nytt äldreboende. Men även för 
osäkerheten och den aviserade minskningen av skattetillväxten 2018-2019. 
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Ramar till nämnderna 
Resterande del av skatter och statsbidrag föreslås fördelas till nämnderna på 575,7 
mnkr. Utgångspunkten är oförändrad ram jämfört med föregående år och att 
tillkommande förändringar måste hanteras inom varje nämnds ram/budget. 
 
Kommunstyrelsen 
Inför 2017 har tillkommit förändringar motsvarande 9,3 mnkr för kommunstyrelsen. 
Dessa har konsekvensbeskrivits i den uppdaterade budgetskrivelsen av 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att öka nämndens ram med 5,188 mnkr. 
Detta för att hantera den uppkomna obalansen samt att kunna utöka anslaget för 
föreningsbidrag. Detta föreslås finansieras genom försäljning av skog, budgetera med 
ökade skatteintäkter, ta i anspråk del av det ökade generella statsbidraget (5,5 mnkr) 
samt att skjuta på investeringar till kommande år. Inför kommande år minskas 
Miljönämndens ram med -0,172 mnkr, detta föreslås minska kommunstyrelsens ram 
med motsvarande belopp. 

Lönenämnden 
Nämndens ram minskas med -0,053 mnkr.  

Övriga nämnder 
Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad ram under 2017. 

Investeringar 
Investeringsvolymen föreslås att uppgå till 47,1 mnkr vilket är 17,1 mnkr högre än 
det årliga målet. Detta beror i första hand på ombyggnation av Munkedals 
brandstation. Driftskostnader för denna ombyggnation finansieras till största del av 
externhyra från VGR. Total investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad 
brandstationen) 32,1 mnkr.  

Låneramar för investering: 
Låneramen beräknas till summan av avskrivningar plus budgeterat resultat minus 
investeringsbudgeten. För 2017 uppgår behovet till 11,0 mnkr. Om resultatet justeras 
neråt så ökar behovet av att låna med motsvarande summa.  

 

 

 

För budgetåret 2017 beräknas således att låneskulden kommer att uppgå till 234,4 
mnkr. 

Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2016-2019. Varje nämnder 
har konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål. Resultatmålen antagna för 
perioden 2016-2017 föreslås vara oförändrade.  
 

År 2017
Avskrivning 23,5
Resultat 12,6
Investeringar -47,1
Lånebehov 11,0
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information har skett i samverkan och konsekvenser beskrivits/informerats om 
2016-04-18. Facklig förhandling har skett i kommungemensamma samverkan 2015-
04-25 

Inga ytterligare konsekvenser 
 

 

     

 
Beslutet expedieras till: Sektorchefer, kommunchef, Ekonomienheten, Personalenhet. 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg  
Ekonomichef/bitr. kommunchef Kommunchef 
Kommunledningsstab Kommunledningsstab 
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Sammandrag MRP 2017  
 

Fr.o.m. 2016 fastställs ramarna för två år. Detta innebär 
att budgetramar och mål är fastställda för 2016 och 
2017. Trots det måste budgetbeslut fattas årligen. För 
budget 2017 görs nu en avstämning avseende eventuellt 
förändrade förutsättningar vad gäller finansiering, 
lagstiftning, befolkning, mm. 

 
Planeringsförutsättningarna antogs i kommunfullmäktige 
(2015-11-26 § 81). Utifrån dessa antaganden beräknas 
budget 2017. 
 

 
Planeringsförutsättningar 2017 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående 
resultatmål samt att beräkningar av skatteintäkter görs 
på 10 220 invånare.  

 

o Finansiellt resultatmål  
2017: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, 
(12,6 mnkr).  
 

o Soliditetsmål: Ökning 0,8 procentenheter årligen 

År 2017: 40,0 % (34,7 år 2015) 
 

o Investeringsmål: Nettoinvesteringarna uppgår högst 
till 30 mnkr årligen. 
 

o Skattemål: oförändrad 2017,  23,63 kr 
 

Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2016. Inför 
budget 2017 beslutades den vara oförändrad.   
 
Skatteintäkter 
Utvecklingen av skatteintäkterna är positiv och 
prognostiseras öka med 25,4 mnkr (4,3 %). Till det 
kommer regeringens extra satsning av det generella 
statsbidraget på 13,1 mnkr. Totalt innebär det att skatter 

och statsbidrag ökar med 38,5 mnkr (6,5 %).  
 
För de kommande två åren är däremot ökningen mycket 
marginell och beräknas endast uppgå till till ca 2,2 % per 
år. Håller denna prognos kommer ökningen inte att 
kunna kompensera för pris -och löneökningar fullt ut. 
Avvikelsen uppgår till ca 4,2 mnkr. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av 
skatter och generella bidrag totalt 12,6 mnkr. Detta 

motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  
 

Kommunstyrelsens verksamheten kommer från och med 
år 2017 att succesivt återbetala det utökade 
kommunbidrag på 5,7 mnkr som erhölls 2016. För 2017 

minskas kommunstyrelsens ram med 1,8 mnkr, och 1,9 
mnkr för 2018 och slutligen 2,0 mnkr år 2019. 
 
Hänsyn är taget för detta i budget 2017. 
 
Centrala avsättningar 
Verksamheterna kompenseras för lön- och prisökning 
samt för förändringar av kapitalkostnader. Dessa är 
avräknade årets ökning av skatteintäkter och uppgår till 
17,5 mnkr. Fördelning görs efter lönerevision och vid 
aktivering av investeringar. 

Dessa medel är avsatta centralt.  
 
Kvar att fördela till nämnderna 
Efter avsättning till resultat och förändring av lön- och 
prisuppräkning återstår medel till nämnderna att bedriva 
verksamhet i samma omfattning som för 2016. Tack vare 
satsningen på att öka det generella statsbidraget samt 
att skatteprognosen var så positiv återstår 15,6 mnkr. 

 
Kommunfullmäktiges förfogande 
I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns 1,8 
mnkr avsatt. Förslaget som presenteras är att anslaget 
höjs med de ovannämnda 15,6 mnkr. Detta för att 
kommande kostnader avseende integration samt buffert 
för ökade kapitalkostnader i samband med stora 
investeringsutgifter framöver bl a nytt äldreboende. Men 
även för osäkerheten och den aviserade minskningen av 
skattetillväxten 2018-2019. 
 

Ramar till nämnderna 
Resterande del av skatter och statsbidrag föreslås 
fördelas till nämnderna på 575,7 mnkr. Utgångspunkten 
är oförändrad ram jämfört med föregående år och att 
tillkommande förändringar måste hanteras inom varje 
nämnds ram/budget. 
 
Kommunstyrelsen 
Inför 2017 har tillkommit förändringar motsvarande 9,3 
mnkr för kommunstyrelsen.  
 

Budgetår 2017 

Succesiva återställande av budgeterat resultat -1,8 

Kapitalkostnader utöver avsatt det som är avsatt 
74,5 mnkr samt ökade räntekostnader för nyupplån 
41,9 mnkr -2,1 

Driftkostnader Dingle Naturgymnasium  -5,4 

Summa  -9,3 
 

Dessa har konsekvensbeskrivits i den uppdaterade 
budgetskrivelsen av Kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att öka 
nämndens ram med 5,188 mnkr. Detta för att hantera 
den uppkomna obalansen samt att kunna utöka anslaget 
för föreningsbidrag. 
 
Detta föreslås finansieras genom försäljning av skog, 
budgetera med ökade skatteintäkter, ta i anspråk del av 
det ökade generella statbidraget (5,5 mnkr) samt att 
skjuta på investeringar till kommande år. I övrigt görs 
nedanstående förändringar. 
 

Inför kommande år minskas Miljönämndens ram med      
-0,172 mnkr, detta föreslås minska kommunstyrelsens 
ram med motsvarande belopp. 

 

Förändringar inom Kommunstyrelsens ram 2017 

Öka föreningsbidrag till föreningar BUN 0,500 

Lägre behov (Skolbarnsomsorg gällande barn 
inom LSS som är över 12 år. BUN 

-0,113 

Minska Barn och Utbildnings ram för 1,0 åa 
stödteam (Avveckla stödteam)  

-0,600 

Utökning ram för lokaler SB 5,400 

Minskad ram Miljönämnd -0,172 

Summa utökning 5,016 

 

Lönenämnden 
Nämndens ram minskas med -0,053 mnkr.  
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Övriga nämnder 

Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad 
ram under 2017. 

 
 

 

 
Driftkostnad 

 Budget Budget 
 

Avvikelse 
Nämndernas ram, 
mnkr 2016 2017 

 

Kommunstyrelsen 
varav  563,7 568,7 

 
5,016 

Kommunstab 
varav KS förfogande 

52,6 
5,3 

52,2 
5,3 

-0,40 

Sektor för 
Samhällsbyggnad 89,9 94,6 

 
4,63 

Sektor för Omsorg 218,4 218,2 -0,17 
Sektor för Barn- och 
utbildning 202,7 203,6 

 
0,95 

Byggnadsnämnd 2,0 2,0  
Lönenämnd 2,5 2,5 -0,05 
Kommunfullmäktige 0,9 0,9 0 
Revisionen 0,7 0,7 0 
Överförmyndarnämnd 0,9 0,9 0 
Valnämnd 0,0 0,0 0 

Summa nämnder 570,7 575,7 4,96 

 
Investeringar 
Investeringsvolymen föreslås att uppgå till 47,1 mnkr 
vilket är 17,1 mnkr högre än det årliga målet. Detta beror 
i första hand på ombyggnation av Munkedals 
brandstation. Driftskostnader för denna ombyggnation 
finansieras till största del av externhyra från VGR.  
 

Total investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad 
brandstationen) 32,1 mnkr.  
 
 

Mnkr 
Budget 

2017 

Kommunstyrelsen 46,4 

Kommunledningskontor 3,2 
Sektorn för Samhällsbyggnad 41,6 
Sektorn för Omsorg (IFO,Vo,Stöd) 0,8 
Sektorn för BoU 0,8 
Bygg 0,75 

Totalt för kommunen  47,1 

Ram för året 30,0 

Diff. -17,1 

 
Låneskulden i kommunen  
Låneramen beräknas till summan av årets avskrivningar 

23,5 mnkr plus budgeterat resultat 12,6 mnkr (36,1 
mnkr) minus investeringsbudgeten (47,1 mnkr). Behovet 
blir 11 mnkr i nyupplån för investeringar. 
 
För budgetåret 2017 beräknas således att låneskulden 
kommer att uppgå till 234,4 mnkr. 
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk 
hushållning både för verksamhet och finansiella gäller för 
planeringsperioden 2016-2019. Varje nämnder har 
konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål. 

Resultatmålen antagna för perioden 2016-2017 föreslås 
vara oförändrade.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
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1. Kommunstyrelsens ordförande 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 
leder kommunen under 2015-2018.  
 

 
 
Vi  i majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet ser att vi fortfarande har utmaningar inom 
ekonomin. Stora underskott inom sektor omsorg 
börjar  att balanseras upp och vi räknar med att vara i 
balans under 2017.   
 
Under 2016 har vi för avsikt att köpa Dingle 
Naturbruksgymnasium av regionen för att skapa ett 
utbildningscentrum, där Dingle naturbruksgymnasium 
AB kan bli en viktig samarbetspartner. 

 
Vi har fattat beslut om att bygga ett nytt äldreboende 
och ta bort de boenden som är gamla och ej 
ändamålsenliga. Detta kommer sakta att minska 
kostnaderna men även att möta den förväntade 
ökningen av antalet äldre. 
 
Dessa båda beslut ger kommunen förutsättning för att 
mer effektivt kunna nyttja våra egna lokaler. 
 
Det ökade behovet av barnomsorg ger vid handen att 

det var rätt beslut att inte ha enavdelningsförskolor.  Vi 
ser även positivt på de privata initiativ för att starta 
förskolor med tema utepedagogik som tagits. 
 
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år. 

 
 
Åsa Karlsson 

Kommunstyrelsens ordförande  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Programförklaring S,C och MP  

 Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 
integration, solidaritet och miljö. Miljöaspekterna ska 
beaktas i alla kommunala beslut. Gäller under 
planeringsperioden 2016-2019. 

 

Ekonomi 
 Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, 

innebärande god ekonomisk hushållning i enlighet 
med den av kommunen fastlagda policyn. 

 

Välfärd  
Barnomsorg 
 Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig 

av utomhus pedagogik 
 Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn 

och föräldrar 
 Arbeta för att utöka öppettiderna inom barnomsorgen 

till att även omfatta kvällar och helger. 
 Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn 

per grupp 
 Genomföra en sanering av plast och farliga kemikalier 

i barnomsorgen 
 Vidareutbilda förskolans personal kring mobbning, 

jämställdhet, mångfald och särskilda behov. 
 Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som 

förberedelse för förskoleklass 
 

Skola 
 Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet  
 Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra 

andra personalresurser till skolan 
 Fortbildning för lärare 
 Stärka elevhälsan 
 Arbeta för en ökad kvalitetsnivå avseende 

skolmåltiden  
 Satsa på en utvecklad it-pedagogik  
 Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, 

mångfald, särskilda behov och jämställdhet 
 Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -

och gymnasiesärskolan 
 Öka andelen elever som uppnår målen i alla ämnen 
 

Omsorg 
 Omfördela resurser för att ge ett högre 

självbestämmande för den enskilde 
 Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala 

dagverksamheten 
 Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre 
 Fortsätta att arbeta med kontinuiteten inom 

äldreomsorgen 
 Fortsatt satsning på utvecklad service genom e-hälsa 

 Utveckla ett samlat demenscentrum 
 Fortsatt utveckling av anhörigstöd 
 Utveckla hemmaplanslösningar 
 

Arbete 

Arbete, näringsliv och sysselsättning 
 Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus 

på unga 
 Tillsammans med näringslivet marknadsföra 

Munkedal som en attraktiv kommun för boende och 
företagande 
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 Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda 
färdigställd och planlagd mark och lokaler i attraktiva 

lägen för industri och handel 
 Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb 

för unga 
 Genom kommunen skapa samordningsarenor för det 

lokala näringslivet och dess aktörer 
 Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar 

och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och 
närproducerad mat. 

 Stärka och vårda det befintliga näringslivet 
 

Personal 
 Att Munkedals kommun skall vara en attraktiv 

arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat 
med delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och 
mångfald 

 Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens 
verksamheter som en del av ett prioriterat 

jämställdhetsarbete 
 Minska sjukfrånvaron 
 Stimulera intraprenad i vår verksamhet 
 

Kommunikation 

 Ha bra vägar i kommunen med särskilt fokus på 
vägen till Hedekas 

 Ha fortsatta satsningar på kollektivtrafik och 
Bohusbanan 

 Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda 
gamla kulturvägar 

 Fortsätta satsningen på närtrafiken 
 Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i 

kommunens tätorter  
 Sträva efter full mobiltäckning (inga vita fläckar) 
 

Boende, företag  
 Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv 

och föreningsliv ska marknadsföra Munkedal som ett 
attraktivt besöksmål 

 Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen 
 Skapa en informationsportal om Munkedal som 

besöksmål 
 Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan 
 Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden 

genom färdiga planer och kort handläggningstid. 
 Inrätta en gemensam bostadskö som administreras 

av Munkbo 
 Satsa på trygghets – och seniorboende 
 

Mer av livet 
Miljö/ hållbart samhälle 
 Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i 

samtliga kommunala verksamheter 
 Hållbart tänkande skall genomsyra hela 

organisationen 
 Öka andelen ekologisk och närodlad mat som 

serveras i kommunen 
 Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala 

beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon 
 Införa sortering av hushållsavfallet 
 Öka andelen förnybar energi 
 Att vara en trygg och säker kommun 
 Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal 

livsmedelproduktion 
 Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion 
 

Föreningsliv och kultur 

 Skapa ett kommunalt föreningsråd 
 Satsa på föreningarna/föreningslivet 

 Anställa en resursperson för föreningar 
 Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i 

samverkan med skolan 
 Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus 
 Upprätta en policy, för hur föreningar med egna 

lokaler ska stöttas 
 

Styrdokument 
 Styrdokumenten ska påverka organisationen så att 

den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska 
vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. 
Antagna policydokument revideras med 
regelbundenhet minst, var fjärde år. 
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2. Organisation 
 

Politisk organisation Munkedals kommun 

 
 

Den politiska organisationen utgår från 
Kommunfullmäktige. Den största nämnden är 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar omfattar i 
princip all kommunal verksamhet och är också 
anställningsmyndighet. Styrelsen har således uppdrag 

som nämnd och som styrelse. Till kommunstyrelsen finns 
tre utskott.Därtill finns ett antal mindre nämnder.  

En allt större del av den kommunala verksamheten  
bedrivs i gemensamma nämnder, kommunalförbund 
eller bolag. Till de kommungemensamma nämnderna 
hör: IT-, Miljö-, och Lönenämnd. Dessa drivs 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun. 
Kommunalförbund och bolag är: Munkedals Bostäder AB, 
Munkedals vatten AB och Dingle industrilokaler AB, 
Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 
och Dinglegården, Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän samt Foss Vadholmen. 

Tjänstemannaorganisation 
Kommunens tjänsteorganisation delas in i tre sektorer. 

Sektor Omsorg, Barn och Utbildning samt 
Samhällsbyggnad utöver dessa sektorer finns en 
kommunledningsstab. Kommunchefen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamhet.  

 

 

3. Styrning och ledning  
Beskrivning av målstyrning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring. Med detta som grund 
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för 
verksamhet och finans. Målen syftar till att uppnå god 
ekonomisk hushållning. De finansiella målen fastställs i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny 
planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned 
dessa inriktningsmål till resultatmål med indikatorer. 

Verksamhetens resultatmål är delmål för att nå 
inriktningsmålen.  

 
Väsentligt är att resultatmålen tas fram i god dialog med 
verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till 
tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.  
 
From 2016 fastställs ramar och resultatmål för två år i 
taget. Detta innebär att budgetramarna och mål 
fastställda för 2016 och 2017. Inför 2017 görs en 
avstämning och eventuell omprövning av resultatmålen 
samt de olika verksamheternas resurstilldelning 
beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad 

gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. 
 
Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och i 
bokslutet. Vid dessa tre tillfällen sammanställs 
ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning för hela 
kommunen. Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk 
uppföljning månadsvis med prognoser för helåret och 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

 
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som 
alla är lika viktiga och beroende av varandra; 
 

1. Grundläggande förutsättningar  
o Gemensam värdegrund 
o Styrdokument  
o God ekonomisk hushållning  
o Organisation/roller/fördelning  

 

2. Omvärldsanalys  
 

3. Målstyrning (se bild) 
o Vision 

o Inriktningsmål (KF) 
o Resultatmål (KS) 
o Verksamhetsmål (verksamhet) 

o Aktiviteter 
 

4. Uppföljning 
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4. Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer. 

Omvärlden Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) bedömning  

SKL beskriver i ekonomirapporten några kommande 
utmaningar för kommunsektorn. Källa: 
ekonomirapporten SKL april 2016 

 
Stora demografiska förändringar åren 2016–2019 
innebär stor påfrestning för kommuner och landsting, 
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet 
invånare i Sverige väntas öka med cirka 590 000, varav 
utlandsfödda svarar för 70 procent. 
Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och 
antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna 
väntas därför vara påfallande starkt under perioden. 

 
Tillfällig lättnad åren 2016–2017 
Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 
växer ekonomin något långsammare 2016 och 2017. BNP 
förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är 
starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden 
kommer att befinna sig i högkonjunktur från och med 
halvårsskiftet 2016. Under 2017 förstärks konjunkturen 
ytterligare och utvecklingen på arbetsmarknaden blir 
stark. När sysselsättningsökningen växer fås en positiv 
utveckling av skatteintäkterna som realt sett växer med 
cirka 2 procent per år. Tillsammans med ett betydande 

statligt tillskott får kommunerna och landstingen en 
tillfällig lindring i sin ekonomi. 
 
Långsammare ökning 2018–2019 
Det ser avsevärt sämre ut åren därefter. Bnp växer 
långsammare och sysselsättningen beräknas öka 
betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella 
timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen 
blir svagare. Det finns därför behov av resurstillskott till 
kommuner och landsting och därmed en stor risk för 
kraftiga kommunala skattehöjningar åren 2018–2019. 
Det finns även skäl att se över den statliga 

bidragsgivningen till kommunsektorn. SKL har påtalat att 
de många riktade bidragen driver på kostnaderna och att 
generella statsbidrag därför är att föredra. 
 
Statliga kostnader övertas av kommunerna 
Just nu har staten höga kostnader för att hantera det 
stora antalet asylsökande, som under 2015 uppgick till 
163000 varav 70 000 barn. I takt med att antalet 
asylsökande väntas minska lättar trycket på de statliga 
kostnaderna. I takt med att de asylsökande får 
uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till 

kommuner och landsting som därmed får en ökad 
ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör.  
 
Flyktingsituationen, en aktuell utmaning  
Trots att det är staten som ansvarar för att finansiera 
mottagandet under asyltiden är det stora antalet 
asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en 
stor utmaning redan nu för kommuner och landsting. 
Dessa ansvarar redan från start för skolgång, utredning 
och boende enligt socialtjänstlagen mm. Det är i 
dagsläget brist på bostäder, personal, skollokaler och 
andra verksamhetslokaler mm. Bristen är särskilt stor på 

socialsekreterare och lärare för kommunens del.  

 
Stor osäkerhet om framtida kostnadsutveckling 

Osäkerheten är stor kring vilka de ekonomiska 
konsekvenserna av asyl- och flyktingmottagandet 
kommer att bli. Utifrån den information som finns i 
dagsläget räknar vi totalt med en mycket kraftig ökning 
av kostnaderna i kommunerna för 2016, med cirka 9 
procent i löpande priser. En del av förklaringen är att 
kommuner tvingas till dyra lösningar, såsom 
övertidsersättning, anlitande av bemanningsföretag, 
dyra boenden för ensamkommande barn etc. 
Framöver finns stora osäkerheter när det gäller antalet 
asylsökande och flyktingar, om det går att hitta bostäder, 
lösa etableringen på arbetsmarknaden och få tag på 

personal som kan jobba i välfärden, inte minst i skolan.  
 
Obalans mellan intäkter och kostnader i kommunsektorn 
Sektorns verksamhetskostnader väntas brutto öka med 
250 miljarder kronor åren 2016–2019. En betydande del 
av dessa kostnader täcks av verksamhetsintäkter, som 
bland annat består av olika avgifter och riktade 
statsbidrag. 
Riktade bidrag för asylmottagandet står för en stor del 
av ökningen under perioden. Därtill kommer övriga 
statliga tillskott, senast det aviserade tillskottet på 10 
miljarder kronor. De generella bidragen antas i kalkylen 

öka med 2 procent realt per år 2018–2019. 
Sammantaget ökar därmed de generella statsbidragen 
med 25 miljarder kronor under perioden enligt vår kalkyl. 
Den viktigaste inkomstkällan är emellertid 
skatteintäkterna.  
 
Skatteunderlagets ökning räcker dock inte för att behålla 
resultatet på en någorlunda oförändrad nivå. Enligt våra 
kalkyler behövs skattehöjningar på 1,82 skattekronor, 
eller andra åtgärder, motsvarande 45 miljarder kronor. 
 

Högt tryck på investeringar i kommunerna 
Investeringsstrycket har fördubblats de senaste åren i 
Sveriges kommuner och framöver väntas 
investeringarna fortsätta öka. Störst tryck har de 
kommuner som har en ökad befolkning och exploaterar 
nya områden samt nya verksamhetslokaler mm. Men ett 

ökat tryck gäller också då en stor del av lokaler och 
anläggningar byggda under -60 och -70 talet nu 
behöver ersättas/renoveras. Styrräntorna ligger i 
dagsläget på mycket låga nivåer. Riksbanken beräknas 
höja styrräntan under kommande år och mot slutet av 
nästa år nå 0 %.  
 
Framåt leder detta till ökade avskrivningar, ökad 
skuldsättning och försämrat finansnetto. Det innebär att 
en allt mindre del av resurserna kan användas till den 
löpande verksamheten. 

 
Kommunernas mål för god ekonomisk hushållning 
behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. 
Med de kraftigt ökade investeringarna kommer framöver 
kommer det att krävas att det budgeterade resultatet 
höjs från 2 % till 3-5 % för att t.ex. bibehålla soliditeten. 
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Sysselsättning och arbetslöshet 

Antalet öppet arbetslösa minskar för Munkedal detta 

gäller även för ungdomsarbetslösa. 
Öppet 
arbetslösa 16-
64 år (antal) 

Riket Västra 
Götaland 

Munkedal 

Feb. 2015 385 764  60 859  329  

Feb. 2016 380 904  57 672  308  

Förändring -1,25 % -5,24 % -6,38 % 

(källa: Arbetsförmedlingen) 

Öppet 
arbetslösa 18-
24 år (antal) 

Riket Västra 
Götaland 

Munkedal 

Feb. 2015 78 731  11 935  77  

Feb. 2016 67 988  9939  64  

Förändring -13,64 % -16,72 % -16,88 % 
(Källa: Arbetsförmedlingen) 

Sedan februari 2015 har arbetslösheten gått ner för 
befolkningen i stort såväl som för ungdomar under 25 år. 
Tendensen är den samma för riket, regionen och för 
Munkedals kommun. Tidiga insatser i samarbete med 
bl.a. Arbetsförmedlingen har med stor säkerhet har 
påverkat utvecklingen. Men det har också etablerats nya 
företag både inom Munkedals kommun, liksom i 
grannkommunerna, vilket också skapar nya möjligheter 

till sysselsättning. 
 
Under kommande år kan utbudet av arbetskraft i 
kommunen öka betydligt, till följd av den stora 
inflyttningen som pågår av nyanlända, vilket kan leda till 
en ökande andel arbetssökande om inte efterfrågan 
kommer att motsvara utbudet.  

Flyktingmottagande/Integration  

Flyktingmottaget går enligt plan och de gällande 
överenskommelserna som kommunen har. Det ser i stort 
sett lika ut som förra året. Migrationsverkets siffror har 
en fördröjning vilket innebär att det faktiska antalet 

mottagna och anvisade sista april 2016 kan vara något 
högre än det här redovisade utfallet.  Den stora 
förändring som kan ses i utfallet gäller ensamkommande. 
Där är det hittills i år anvisad 1 person. Detta är en följd 
av dels att många kommuner skrev upp antalet i sina 
avtal förra året och därför anvisas först dels att en ny 
anvisningsmodell gäller från 1 april där den kommun med 
sämst måluppfyllnad anvisas först.  
 
Integration nyckeltal 2013 2014 2015 2016 

Asylsökande/inskrivna i 
Migrationsverkets 
mottagningssystem, antal 

  256 493 474 

 Ensamkommande asylsökande 
barn, antal 

  18 70 1 

 Mottagna i flyktingmottagande 
under året, antal 

12 65 72 19 

 Mottagna i 
flyktingmottagandet efter 
anvisning, antal 

14 15 12 6 

 Mottagna i 
flyktingmottagandet senaste 
24 mån, antal 

21 68 132 139 

Källa: Migrationsverkets hemsida samt anvisade ifrån AF Bosättningsunderlag. 

 
 
 
 

Nya bosättningslagen 
Från och med den 1 mars 2016 blir alla kommuner 

skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet 
med den nya lagen är att förbättra nyanländas 
möjligheter att komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden. 
 
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror 
på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det 
sammantagna mottagandet av nyanlända och 
ensamkommande barn samt hur många asylsökande 
som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att 
kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, 
stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få 

asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända. 
 
Munkedal har i år fått ett kommuntal på 13 personer.  
Det införs inte några sanktioner kopplade till den nya 
lagen. 
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Befolkningsutveckling  

Befolkningsprognos framtagen av SCB 201512 visar på 

en positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på att en 
ökning av befolkningen till 10 705 invånare 2025. 
 

 
 

Oroväckande är att andelen i arbetsförålder fortsätter 
att minska från ca 54 % 2014 till 52 % 2025. Detta 
innebär att försörjningsbördan ökar på dem som 
återstår i denna grupp. 

 

 
 

Nedanstående förändring visar utvecklingen inom 
respektive åldersgrupp under prognosperioden. Tydlig 
volymökning som kommer att påverka förskola och 
grundskola. Men även en ökning av antalet äldre över 
80 år.  
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5. God ekonomisk hushållning 
Avsnittet syftar till att beskriva det lagstadgade kravet 
på god ekonomisk hushållning detta med en finansiell 
analys, kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning samt ett avsnitt med balanskravsutredning 
och  resultatutjämningsreserv.  

5.1 Finansiell analys budget 2017-2019 

Kommunen budgeteterar för 2017 med ett resultat på 
12,6 mnkr vilket i förhållande till skatter och generella 
statsbidrag uppgår till 2 %. Resultaten för de 
kommande två planåren uppgår också till 2 % av 

skatter och statsbidrag.  
 

Nettoinvesteringarna beräknas för 2017 uppgåt till 47 
mnkr vilket är något högre än tidigare år. De senaste 
fem åren har snittet på investeringsvolymen uppgått 
till 28 mnkr. Ökningen under 2017 beror på en 
ombyggnad av Munkedals brandstation. Inför 
kommande år kommer investeringsvolymen att 
markant öka. Till 153 mnkr för 2018 och 112 mnkr för 
2019. Detta beror på en struktursatsning av 
kommunens äldreboende. Den höga 

investeringsvolymen innebär att skatteintäkter inte 
räcker till för finansiering av investeringar. Inte heller 
likviditeten räcker till utan nyupplåning kommer att 
behöva ske.   
 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-
modellen vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – 
resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur 
ett finansiellt perspektiv: det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt 
kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
 

Finansiella nyckeltal 
Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella 

nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning och  
utveckling. 
 

Resultat- kapacitet 
 

 Intäkter och kostnader 
Förändring 
intäkter och 
kostnader 
(%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamhetens 
nettokostnader 

3,5 % 5,1 % 6,3 % 1,7 % 1,8 % 

Skatteintäkter/ 
statsbidrag 

3,8 % 7,6 % 6,5 % 2,2 % 2,1 % 

 

 

 
 

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas öka 

med 6,5 % inför budget 2017. Därefter avtar 
ökningstakten markant för att uppgå till 2,2 % för de 
kommande två åren.   
 
Orsaken till den stora ökningen 2017 är satsning från 
regeringens sida på 10 miljarder i generellt statsbidrag. 
Denna ökning kvarstår sedan framöver även fast 
fördelningen av bidraget ändrar sig över tid.  Ökningen 
beror också på en positiv utveckling för Munkedals del 
avseende kostnadsutjämningssystemet.  
 
Skatter och generella statsbidrag minskar rejält åren 

2018-2019 till största del följd av en svagare utveckling 
av arbetade timmar. Utifrån Statistiska Centralbyråns 
nya befolkningsprognos visar mindre ökning av 
befolkningen i arbetsför ålder. Den kommunla 
konsumtionen försätter att växa relativt snabbt till följd 
av de växande krav som den snabbt växande 
befolkningen ställer. (Källa SKL cirkulär 15:17) 
 
Beräknade nettokostnader ökar 2017 beroende på att 
det generella statsbidraget ökar med ca 11 mnkr. 
Dessa medel budgeteras som en post i 

verksamheternas nettokostnad.   
 
Driftskostnadsandel 
Driftkostnads 
Andel (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamheternas 
intäkter och 
kostnader (netto) 

 96,0% 93,8% 93,8% 96,5% 96,1% 

Avskrivningar  3,4% 3,7 % 3,7 % 3,7 % 3,8 % 

Finansnetto  +0,5% -0,6 % -0,7 % -1,2 % -1,6 % 

Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 93,8 
% av skatter och generella statsbidrag.  
 

Investeringsvolym samt skattefinansieringsgrad 
Investerings 
verksamhet 
(mnkr, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar 
(mnkr) 

41,4 40 47 134 111 

Skattefinansierings
grad av netto 

investeringar (%) 
48 % 85 % 77 % 28 % 35 % 

 
Investeringsvolymen för 2017 beräknas uppgå till 47,1 

mnkr. I investeringsplanen ingår ombyggnation 

Munkedals brandstation med 15 mnkr. Dessa kommer 

att till stor del finansieras av hyresintäkter från Västra 

Götalands Regionen. Åren därpå stiger volymen 

kraftigt. Detta beror på en omställning av kommunens 

äldreboende. Planen är att minska antalet äldreboende 

och samtidigt bygga ett nytt större boende.  

 

Framöver står kommunen inför ett större behov av 

investeringar i kommunens fastigheter och 

anläggningar. Dessa är inte inräknade i planen ovan.  

 

Årets investeringar överskrider investeringsmålet med 
17 mnkr. Skattefinansieringsgraden av investeringar 

landar på 77 % för budget 2017. För budget 2018-2019 
sjunker skattefinansieringsgraden pga nybyggnation av 
nytt äldreboende. Detta innebär att kommunen inte 
finansierar investeringar med skatteintäkter utan 
låneskulden framöver kommer att öka. 
Investeringsmålet beräknas inte uppfyllas.  
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Årets resultat   
Årets resultat  
(mnkr, %) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat (mnkr) 0,2 11,4 12,6 12,8 12,9 

Årets resultat av 
skatteintäkt/generellt 
statsbidrag (%) 

0 % 2 % 2% 2% 2% 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande 
poster/ skatteintäkter 
och generellt 
statsbidrag (%) 

-0,8% 1,9% 2% 2% 2% 

Genomsnittligt resultat 
över 3 år (%) 

0,60% 0,5% 1,3% 2,0% 2,0% 

 

Det budgeterade resultatet för 2017 är 12,6 mnkr i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
beräknas det uppgå till 2 %.  

 
Kommunen budgeterar inte med jämförelsestörande 
poster. Även under de kommande två planåren 
budgeteras med 2 % i förhållande till skatter och 
statsbidrag.  Detta innebär att kommunens finansiella 
resultatmål beräknas bli uppfyllt.  
 
Lån 

Lån mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Låneskuld 217,2 225,7 234,4 338,8 411,8 

 
Låneskulden uppgår till 217,2 mnkr för 2015. Om 
investeringsplan antas kommer det innebära behov av 
nyupplåning.  
 
Risk – kontroll 

 
Soliditet 
Soliditet ( %) 2015 2016 2017 2018 2019 

Soliditet 34,7% 33,6% 34,2% 30,6% 28,9% 

Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelsen 

-7,7 -4,5% -1,9% 0,2% 1,8% 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto 
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som har 
finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett 
viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
utvecklas i positiv riktning. Det innebär att  
skuldsättningen minskar och att det finansiella 
handlingsutrymmet ökar.  

 
Soliditeten exklusive övriga pensionsförpliktelser har 
sjunkit de senaste åren beroende på svaga resultat. 
För budget 2017 beräknas soliditeten öka med xx %-
enheter. Därefter beräknas den sjunka. Målet beräknas 
nås för 2017.  
 

Soliditeten inkl. pensionsavsättningar förstärks under 
den kommande perioden och visar inför 2018 på ett 
positivt värde.  
 
Kommunalskatt 

Kommunalskatt (kr) Munkedal 
Västra 
Götaland 

Riket 

Primärkommunalskatt 
2016 

23,63 21,27 20,75 

Total kommunalskatt 
exkl. kyrkoskatt 

35,11 32,75 32,1 

 

En viktig del av bedömningen av en kommuns 
finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan 
påverka sin inkomstkälla. En redan hög 
kommunalskatt ger t.ex. ett mer begränsat 
handlingsutrymme att generera en intäktsökning 
denna väg. 
 
Den totala kommunalskattesatsen uppgår till 35,11 kr 
vilket är 2,36 kr högre än för regionen och 3,01 kr 
högre än riket. Det långsiktiga målet för kommunens 
skattesats är att den ska sänkas. För 2017 föreslås 
oförändrat. 

 
Borgensåtagande och koncernens resultat 

 Borgensåtagande  

(mnkr) 

2015 2016 

Kommunägda företag 218,8  

varav Munkedals Bostäder AB 175,0 275,0 

varav RKHF 37,8  

varav Dingle industrilokaler    6,0  

Föreningar 0,2  

Egna hem och småhus 0,2  

Summa  

Borgensåtagande 

219,1  

Koncernens resultat 3,3  

Borgensåtagande kr/invånare 21 472  

 

Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen 
men är för kommunen en stor post som medför en 
ökad risk och ger kommunen lägre 
handlingsberedskap. 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 kommer bostadsbolagets borgen att 
öka. Beviljad ökning är 100 mnkr. 

  Avslutande kommentarer 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 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 handlar det  
om att komma tillrätta med nettokostnadsandelen dvs 

verksamheternas intäkter och kostnader. Nivån måste 
sänkas för att skapa utrymme till resultat och 
självfinansiering av investeringar men även göra det 
möjligt att ge utrymme till amortering av de långfristiga 
skulderna. Och också ge utrymme för kommande 
satsningar som kommande investeringsbehov. 
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5.2 Mål för god ekonomisk hushållning 

5.2.1 Finansiella inriktningsmål 2015-2019 

De finansiella inriktningsmålen gäller planerings 
perioden 2015-2019 (antagna KF 2015-11-27 § 84). 
 
Målen följs upp i den årliga budgetprocessen. Därefter 
sker avstämning i varje årsbokslut samt efter budget 
2019. 

 

Resultatmål  

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i 
förhållande till skatteintäkter samt generella stats-
bidrag och utjämning, uppgå till 2 % 

  

Soliditetsmål  

Soliditeten ska öka med 4 procentenheter  
 

Investeringsmål  

Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %   

 

Skattemål  

Skattesatsen ska sänkas  

 
 

 
Finansiella resultatmål 2016-2017 

Resultatatmål är framtagna som delmål för att nå 
inriktningsmålen (antagna KF 2015-11-26 § 81). 
 

 Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter 
och generellt statsbidrag. Budgeterat resultat för 
2016: 11,4 mnkr. 
Budgeterat resultat för 2017: 12,6 mnkr (april) 
 

 Soliditetsmål  

Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % 
enheter.  
Soliditet för år 2016: 39,2 %  
Soliditet för år 2017: 40,0 % 
 

 Investeringsmål  

Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr 
årligen  
 

 Skattemål 

Föreslås vara oförändrad  

 
 
Uppföljning av finansiella inriktningsmål (långsiktiga) 

I nedan tabell framgår målnivåerna för respektive år. Uppföljning kommer att ske för varje budgetår. I tabellen 
framgår också uppföljning för budgetår 2015 samt en första prognos för 2016. För 2016 pekar samtliga mål på en 
negativ avvikelse undantaget investeringsmålet.  

  
 

Resultatmål (planperiod 2015-2019)

År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019

Finansiella 

inriktningsmålet 

planperiod 2015-2019

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i

förhållande till skatteintäkter samt generella

statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 % Mål Utfall Mål

Utfall/ 

prognos 

april Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, genomsnitt 2 %

Årets resultat. Andel av skatteintäkter och 

generellt statsbidrag, (%) 0,25 0,03 2 0,9 2 2 2 0,48

Årets resultat (mnkr) 1,4 0,173 11,4 5,3 12,6 12,8 12,9 2,7

Soliditetsmål (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Soliditeten ska öka med 4 procentenheter 
Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, 4 % ökning  Mål 41,6

Positiv soliditetsutveckling,  ökning med 0,8 % 

enheter per år 2015-2019 38,4 34,7 39,2 36,2 40,0 40,8 41,6 35,5

Nettokostnad (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Nettokostnaderna får inte öka snabbare än

skatteintäkter och generella bidrag
Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, 98 %

Verksamhetens nettokostnadsandel ska högst

vara 98 % 98 99,4 98 98,6 98 98 98 99,0

Investeringsmål (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål, 100%

Max investeringsnivå, (mnkr) 30 41,4 30 27,6 30 30 30 inom ram

Finansieringsgrad (självfinansiering investering) 100% 46% 100% 95,4% 100% 100% 100% 70,7

Skattemål (planperiod 2015-2019) År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 plan period 2015-2019

Skattesatsen ska sänkas Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål,  sänkas

Skattesats  22:68  22:68  22:68 23,63 Lägre än 22:68
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5.2.2 Verksamhetens inriktningsmål 

Nedanstående mål gäller för planeringsperioden 2016-
2019.  
 
Alla  
1. Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i 
all kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 
integration och solidaritet. 
 

2. Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala 

beslut 
 

Utbildning  
3.  Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt. 
 

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

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

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling 
genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 

Fritid och Kultur 
7. Genom god dialog med föreningslivet ska 
kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och 
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god 
kvalitet.  
 

Rollen som arbetsgivare 
8. Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med 

delaktighet, jämställdhet och mångfald. 
 

Styrning och ledning 
9. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och 
regelbundet följas upp. Antagna policydokument 
revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år. 
 
Uppföljning av verksamhetens inriktningsmål 
Uppföljning av inriktningsmålen för planeringsperioden 
görs för första gången i delårsbokslut april 2016. Av de 
nio mål är endast fem delvis uppfyllda.  

5.2.3 Balanskrav och 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 
underskottet. Detta genom att kommunfullmäktige 
beslutar om en plan för hur det ska ske. 
 
Lagstiftningen vad gäller RUR ger kommuner möjlighet 
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 

skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd 
att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget 
över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna.  
 
Med RUR kan kommunen vid en tillfällig 
intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av 
verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp 

igen. Avsikten med RUR är således inte att göra det 
möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om 
en verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte 
hämma åtgärder som är viktiga ur 
effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas för 
att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.  
 
Munkedal har beslutat att reservering till RUR får göras 
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den 
del av årets resultat efter balanskravsutredningar 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 pensions 

förpliktelser. 

Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att 
ianspråktagandet endast kan göras av de medel som 
redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.  
Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en relativt 
hög skuldsättning samt höga borgensåtaganden får 
resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 10 
mnkr.  
 

Tioårigt 
genomsnitt 
samt årlig 
utveckling 

 
2014 

 
2015 
 

2016 2017 2018 2019 

Snitt 10 år 3,9 3,9 4,0 4,1 4,0 3,90 

Årlig ökning  3,6 4,5 5,1 5,2 4,3 4,3 

Differens -0,3 0,1 1,1 1,1 0,3 0,4 

 
För Munkedals kommun tillämpas modellen att en 
prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget  
för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen 

de senaste tio åren, används som riktvärde för när 
uttag ska få göras ur RUR samt att man ska ha ett 
negativt resultat. Som det ser ut är det inte möjligt att 
nyttja RUR mellan2016-2019. 
 

 Resultatutjämningsreserven 

(RUR)(mnkr) 

2015 

Ingående värde 6,1 

Reservering till RUR 0,0 

Disponering av RUR 0,0 

Utgående värde 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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6. Personalredovisning 
Lönebildning i Munkedals kommun  
Avtalen har utvecklats från att bygga på centrala och 
generella lönepåslag till att numera bygga på en 
individuell och differentierad lönesättning som bestäms 
på lokal nivå. Avtalen ger större möjligheter att 
genomföra lönebildningen utifrån egna förutsättningar 
och prioriteringar. Ett aktivt lönepolitiskt arbete som är 
nära sammankopplat med långsiktig 
verksamhetsplanering och budgetarbete ställer krav på 
förmågan att bedriva ett ambitiöst och strukturerat 
arbete. En väl fungerande lönebildningsprocess där de 

anställda förstår sin lönesättning bidrar till en 
effektivare verksamhet. 
 

Det finns behov av en långsiktig viljeinriktning för den 
framtida lönestrukturen som är kopplad till 

budgetprocessen. Principer för lönesättning innebär att 
lönen ska fastställas med hänsyn till arbetets 
svårighetsgrad och ansvar, medarbetarens 
arbetsinsatser och personliga kompetens och 
marknadsanpassning vid bristsituationer.  
Viljeinriktningen ska ligga till grund för den årliga 
lönerevisionen och vara en del i budgetberedningen.  
 
Det framtida arbetssättet innebär en koppling mellan 
budgetprocessen och kommunfullmäktiges beslut om en 
tvåårig budget innehållande en total avsättning för 
löneökningar.  

 
Det ska inbegripa en övergripande analys i 
budgethandlingen. Underlaget ska innehålla en 
beskrivning av de centrala avtalen, 
lönenivåer/lönespridning mellan grupper, 
pensionsavgångar, arbetsmarknadsläge, resultat av 
lönekartläggning och jämförbar lönestatistik. 
Kartläggning och analys ska följas av en viljeinriktning 
och handlingsplan med förslag till särskilda 
struktursatsningar samt en grov kostnadsberäkning.  
 

Detta budgetbeslut ska vara vägledande för kommande 
lönerevisioner två år framåt och kan komma att 
revideras årligen. Beredningen kommer att starta under 
hösten 2016 inför mål -och resursplanen 2018-2019. De 
grupper som kommer att vara bristyrken är 
förskollärare/fritidspedagoger, socialsekreterare, 
undersköterskor, chefer, kockar och lärare.  
 
Utmaningar 

Attraktiv arbetsgivare 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver 
kommunen fokusera på ledarskap, medarbetarskap, 
förebyggande hälsoarbete och förbättrad organisation. 
Andra delar som är viktiga att utveckla är det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med nya krav på social 
och organisatorisk arbetsmiljö samt jämställdhet. 
Ledarskapsutbildningar för nya chefer, mentorskap 
samt en översyn av vilka förutsättningar t ex en 
äldreomsorgschef eller rektor, har för att utöva sitt 
ledarskap.  
 

Kommunen står också inför en stor utmaning när det 
gäller den framtida personalförsörjningen. Utmaningen 
ligger i att både rekrytera och introducera nya 
medarbetare samt behålla, ta tillvara och 
kompetensutveckla befintliga medarbetare. Dessa 

utmaningar ställer stora krav på det personalstrategiska 
arbetet.  
 

Pensionsavgångar 
Fram till om med 2020 kommer 92 anställda att vara 
65 år det innebär ca 11 % av totalt antalet anställda 
(mätt utifrån 2015 års anställda). De anställda fördelar 
sig mellan sektor Omsorg (avdelning vård och 
äldreomsorg) samt sektor Barn- och utbildning. Detta 
är en stor utmaning framöver.  
 

  2017 2018 2019 2020 

Munkedals kommun 14 26 21 32 

Kommunledningsstab/ 
Sektor Samhällsbyggnad 6 4 1 7 

Sektor Barn o utbildning 1 10 9 12 

Sektor Stöd   3 2 2 

Sektor Vård o omsorg 7 8 9 11 
Källa: Heroma lönessystem 
 

Samtidigt fortsätter kommunens pensionskostnader att 
öka. Årliga kostnaden har uppgått till ca 31 mnkr de 
senaste åren. Fram till 2020 kommer en ökning att ske 
till ca 38 mnkr. Inför 2017 beräknas en mindre höjning 
men inför kommande budgetår kommer denna 
kostnadökning innebära att en allt mindre del av 
resurserna kan användas till den löpande 
verksamheten. 
 

 2015-
12-31 2016 2017 2018 2019 2020 

Förändring av 
pens.avsättning 0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 
Pensionsutbetalningar 9,2 9,0 9,3 9,7 10,1 10,6 
Premier 15,1 15,9 17,0 19,4 20,3 19,8 
Finansiell kostnad 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 
Löneskatt 6,0 6,0 6,4 7,1 7,4 7,4 

Summa kostnader 30,5 30,7 32,6 36,2 37,8 37,9 
Källa: Skandia 
 

Ohälsa/Sjukfrånvaro 
En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av 
antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland 
annat för hög arbetsbelastning eller kränkande 
särbehandling på jobbet. I Sverige har den psykiska 

ohälsan ökat med 70 % på fem år. Detta är även 
kommunens stora utmaning och tillsammans behöver vi 
hantera den fortsatt ökade psykiska ohälsan, vars 
orsaker finns att söka både på individ som grupp och 
organisationsnivå. Fler blir idag sjuka av jobbstressen 
än för fem år sedan och det ser vi även inom nya 
grupper ex inom administrativa yrken.  
 

Personalenheten behöver öka stödet till enheterna i 
arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, ta 
fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling 
samt ge kontinuerliga utbildningar för chefer i 
arbetsmiljö och ledarskap. Forskning visar att ett nära 
och kommunikativt ledarskap ökar trivsel och 
delaktighet på arbetsplatsen, vilket är en utmaning i 
kommunen då många enhetschefer har för stora 
arbetsgrupper, 35-55 medarbetare per chef. Att skapa 

goda förutsättningar för kommunens chefer ökar även 
möjligheten att skapa friska arbetsplatser.  
Tillsammans med företagshälsovården kommer vi även 
att ta fram metoder för att arbeta med åtgärder främst 
inom grupperna risk (rökning, alkohol, stress, dålig 
sömn, ångest) och sjuk (utmattningssyndrom, 
depression, hög stress) t ex via riktade gruppinsatser 
samt framtagning av verksamhetsplaner med 
respektive sektor.    
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7. Jämförelse 
I nedanstående avsnitt görs några jämförelser med 
andra kommuner samt över tid.  

 

7.1 Finansiella jämförelser i Norra 

Bohuslän 

 
 

 

 

  

 
 

Kommunforskningen i Väst (Kfi) sammanställer årligen 
finansiella profiler för kommuner. Den senaste avser 

2013-2015 års bokslut. Den finansiella situationen 
redovisas utifrån åtta nyckeltal och fyra perspektiv 
(långsiktig/kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande 
samt kontroll över den finansiella utvecklingen). 

 
Sammanfattning  
Munkedals finansiella profil har försämrats jämfört med 
2014. Kommunens resultat för 2015 är glädjande åter 

igen positivt. Trots det är kommunens 
beredskapsförmåga att hantera stora 
kostnadsförändringar inte tillräcklig. Finansiella analysen 
visar att kommunen har en svag ekonomisk ställning. 
Dessa förändringar gör att kommunens ekonomiska 
ställning är svagast i kommungruppen i norra Bohuslän.  

Den finansiella profilen har tidigare år präglats av en god 
kontrollsida och en god kortsiktig betalningsförmåga. 
Långsiktig kapacitet och risksidan har varit svag under 
många år med bland annat hög skattesats och låg 
soliditet. Spindeldiagrammet för 2014 visar tydligt att den 
tidigare starka kontrollsidan har försämrat i jämförelse 

med kommungruppen vilket sätter kommunens ekonomi 
på stora prövningar framöver. Kommunen har stort behov 
av att förbättra den långsiktiga kapaciteten och minska 
den risk som profilens högra sida visar. För att förbättra 
kommunens beredskap och möjlighet att hantera risk 
krävs att skattesatsen sänks och att soliditeten fortsätter 
att stärkas. För att åstadkomma detta krävs stabilt goda 
resultat och budgetföljsamhet under flera år samt 
amortering av långfristiga skulder. 
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7.2 Nettokostnadsavvikelse 

I tabellen nedan presenteras en indikation på om en 
kommun har högre eller lägre kostnader än det är 
motiverat av den egna strukturen enligt det 
kommunalekonomiska kostnadsutjämningssystemet.  
 
En positiv avvikelse innebär att kommunen har en 
kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, 

en negativ avvikelse visar det omvända.  
 

Kommunens nettokostnad erhålls genom att minska 
kostnaderna för en viss verksamhet med verksamhetens 
intäkter, som i huvudsak består av öronmärkta 

statsbidrag, verksamhetsavgifter, hyresintäkter och 
andra försäljningsintäkter.  
 

Strukturårsjusterad standardkostnad  
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella 

kostnadsskillnader dvs. sådana kostnader som beror på 
faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till 
exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, 
bebyggelsestruktur med mera. Systemet ska däremot 
inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på 
skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. I 
kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för 
varje verksamhet i kronor per invånare för respektive 
kommun. Standardkostnaden är den kostnad som 
kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på 
en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och  
 

 
 

 
 
 
effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella 
faktorerna enligt kostnadsutjämningen.  
 
Ny beräkning av kostnadsutjämning 
I tabellen framgår att talen har förändrats rejält mellan 
2012 och 2013. Det beror på att från och med 2013 så 
slog den nya kostnadsutjämningsförslaget (betänkandet 

likvärdiga förutsättningar) igenom. Från att betalat en 
avgift till kostnadsutjämningssystemet blir nu Munkedal 
bidragstagare och intäkterna ökade med ca 17 mnkr.  
 

Justeringen/förändringen avsåg främst att förändring 

inom delsystem barnomsorg och grundskolan samt 
individ och familjeomsorg (IFO) samt ökad avgift för 
äldreomsorgen. Justeringen av kostnads-
utjämningsförslaget ger utslag i 2013 års siffror. 
Förskola/barnomsorg förändrades kraftigt och med den 
korrigerade beräkningen och ligger nu på lägre 
kostnader än vad som motiveras. Över tid kan har 
Munkedals äldreomsorg samt individ och familjeomsorgs 
kostnadsnivå legat högt. 
 
Över tid kan har Munkedals äldreomsorg samt individ 
och familjeomsorgs kostnadsnivå legat högt. För IFO 

ligger kostnaderna 63,5 % (2014 års värde) högre än 
vad strukturen motiverar. Omräknat innebär det 17 
mnkr. Motsvarande för äldreomsorgen är 21,7 % och 
omräknat uppgår det till 28 mnkr mer än strukturen 
motiverar. 

 

  2012 2013 2014 2015 

 Nettokostnadsavvikelse förskola och skolbarnomsorg, (%) 26,7 -5,4 -3,8 Juni  
 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 5,6 2,6 4,3   
 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -6,4 -8,1 -10,0   
 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%) 43,7 29,0 63,5   
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 20,9 21,1 21,7   

 Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%) 6,6 3,3 3,4   
 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 15,2 8,2 11,7   

 

  
Redovisat i mnkr  2014 

  

  
Standardkostnad 
(mnkr) 

Nettokostnad 
(mnkr) 

Avvikelse 
(mnkr) 

Diff. 
(kr/inv.) 

Förskola 62,9 60,5 2,4 237 

Grundskola 98,3 102,6 -4,3 -415 
Gymnasieskola 45,2 40,7 4,5 442 
IFO 27 44,1 -17,1 -1 672 
Äldreomsorg 127,5 155,2 -27,7 -2 705 
LSS 45,1 46,6 -1,5 -150 

Totalt Munkedal   -43,7 -4 263 
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7.3 Verksamhetsjämförelser 

 
Äldreomsorg 
 

    2013 2014 

 Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

 Liknande 
kommuner 
äldreomsorg 0,1 0,5 

  Munkedal 21,1 21,7 

I tabellen framgår nettkostnadsavvikelsen i förhållande 
till jämförbara kommuner. Uppdaterade siffror för 2015 
beräknas komma i juni. 
 

Ovan tabell visar kostnaderna nedbrutet till särskilt 
boende samt ordinärt boende (hemtjänst, hemsjukvård, 
kortidsboende mm).  
 
Särskild boende 

Kvalitetsmått 2015 2014 2013 

Vilka kvalitetsaspekter finns inom 
särskilt boende (index %) 

52 55 55 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende % 

81 77 - 

Källa: KKIK 

 
Kvalitetsmätningarna visar på låg nöjdhet i jämförelse 
med samtliga kommuner i Sverige. 
 

 
Genomsnittet med deltagande kommuner i KPB 
mätningen är 1 752 kr/dygn och 606 tkr/plats. 

 
Antal platser 

 2015 2014 2013 

Antal platser särskilda boende 
kommunen 

129   129 132 

Varav vård och omsorgsboende   74  74 76 

Varav vård och omsorgsboende 
- demens 

 55   55 56 

Källa: Magna Cura, Egen mätning 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Täthet personal per plats 2015 2014 2013 

Vård och 
omsorgsboende/demens 

0,68 0,68 0,67 

Vård och omsorgsboende 0,58 0,58 0,54 

Korttidsenhet, Violen 0,58 0,58 0,54 

Korttidsplatser, Dinglegården 0,49 0,49 0,51 

Natt varierar mellan 0,11-0,23 0,15 0,15 0,14 
Källa: egen mätning 

 

Nyckeltalen indikerar höga kostnader jämfört med andra 
kommuner och med nettokostnadsavvikelsen samt låg 
nöjdhet bland brukare. 
 
Hemtjänst 

Kvalitetsmått 2015 2014 2013 
 

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

61 61 70 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst  % 

97 97 94 

 
Tabellen visar på en mycket hög nöjdhet.  
 

 
Snittet för kommuner som deltar i KPB är  445 kr/tim. 
 

År 

Beviljade 
timmar 

Timmar/ 
månad 

Timmar/ 
person 

Antal 
personer 

2013 71 258 5 938 31 190 

2014 90 587 7 549 40 190 

2015 97 901 8 158 43 188 

2016 (tom 
april) 

30 877  7 719 40 192 

 
Antal beviljade timmar har ökat markant från 2013 
fram till 2015. Under 2016 ser det ut som antal timmar 
sjunker.  

 
Nyckeltalen för hemtjänsten indikerar mycket nöjda 
brukare samt ett högt kostnadsläge. 
 
  

    2013 2014 2015 

Nettokostnad 
äldreomsorg, 
kr/inv 

 Liknande 
kommuner  12 021 12 456 13 115 

   Munkedal 14 114 15 149 16 115 

Nettokostnad 
särskilt boende 
äldreomsorg, 
kr/inv 

 Liknande 
kommuner  6 746 6 913 7 275 

   Munkedal 8 206 8 743 9 113 

Nettokostnad 
ordinärt boende 
äldreomsorg, 
kr/inv 

 Liknande 
kommuner  5 162 5 412 5 689 

   Munkedal 5 864 6 337 6 942 

Kostnad per brukare (KPB) 2014 2013 2012 

Kostnad/dygn särskilt 
boende (kr) 

1 836 1 744 1 806 

Kostnad/plats särskilt 
boende (tkr) 

  661 611  619  

Beläggning särskilt boende 
% 

99 % 96 % 94 % 

Kostnad per brukare (KPB) 2014 2013 2012 

KPB, Kostnad/beviljad 
hemtjänsttimma egen regi (kr) 

453 494 424 

KPB, Kostnad/beviljad 
hemtjänsttimma extern (kr) 

483 380 248 

Hemtjänsttimmar enligt KPB, antal 
timmar/inv. 80+ 87 73 

79 

Ytterfall ordinärt boende enligt 
KPB, andel brukare (%) 1,7 1,6 

1,4 
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Barn och Utbildning 
 
Grundskola 
 
År 2015  2014 2013 

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

95 92 88 

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

62 58 59 

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

84,0 84,8 86,8 

Kostnad per betygspoäng. 
(kostnadseffektivitet inom skolan) 
(kr) 

362 344 355 

En stadig ökning av resultaten har skett över en 
treårsperiod. Från 88 % till 95 %. Genomsnittet för 290 
kommuner är 93 %. Orsaken kan vara att skolorna aktivt 
har arbetat med Språkplaner och Matematikplan. 
 
Antalet barn i grundskolan inkl förskoleklass har ökat 

med 85 elever lå 2015/16. Det är framförallt i Munkedal 
som antal elev ökar.  

 
Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev 

  2012 2013 2014 

 Liknande kommuner 
grundskola,  Munkedal, 2014 100 879 102 929 105 823 

 Munkedal 94 747 94 973 98 949 
Källa: Kolada 

Kostnaderna för grundskolan är lägre än för jämförbara 
kommuner.  
 
Personaltäthet 

 
Resultaten har förbättrats och kostnaderna är lägre än 
med jämförbara kommuner. Samtidigt visar jämförelse 
med V8 kommunerna på en hög personaltäthet. 
 
Inom Individ och familjeomsorgen 
 
Antalet placerade barn har totalt sett ökat sedan 2013. 
Detta som en följd av att barn utsatts för risker i hälsa 
och utveckling i sin hemmiljö.  
 

 
Placerade barn på institution eller i familjehem 
fortsätter för 2016 att ligga på samma nivå. 
 
Individ och familjeomsorgens utfall och 
budgettilldelning 2011-2016 

 
 
Nettokostnaderna har ökat från 27 mnkr till 51 mnkr 
mellan åren 2012-2016. Samtidigt har verksamhetens 
budgettilldelning ökat dock inte i samma omfattning som 
kostnaderna har ökat. 
 

    2013 2014 2015 
Nettokostnad 
individ- och 
familjeomsorg, kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO,  2 549 2 621 3 437 

   Munkedal 3 300 4 306 5 362 
Nettokostnad barn 
och ungdomsvård, 
kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO,  1 001 1 106 - 

  Munkedal 1 947 2 731 - 
Nettokostnad 
ekonomiskt bistånd, 
kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO,  926 872 - 

  Munkedal 1 047 1 139 - 
Nettokostnad 
familjerätt, kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO,  76 64 - 

  Munkedal 54 53 - 
Nettokostnad 
missbrukarvård 
totalt för vuxna, 
kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO,  449 490 - 

   Munkedal 250 380 - 
Nettokostnad övrig 
vuxenvård, kr/inv 

Liknande kommuner 
IFO,  96 89 - 

  Munkedal 2 3 - 

Nedbrutet per verksamhetområde framgår ett högt 
kostnadsläge inom i princip samtliga områden 
(undantaget missbruksvård vuxna och övrig vuxenvård).  
 
 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 
(%) 2013 2014 
   Liknande kommuner  2,6 -0,5 

  Munkedal 29,0 63,5 
 
Nettokostnadsavvikelsen visar på en stor negativ 

avvikelse. I jämförelse med samtliga landets kommuner  
ligger Munkedal bland de 5 högsta (mätning 2015).

Pedagogisk 

personal

All personal Underv tj Tj med 

annat uppdr

Elevass

Dals-Ed 9,2 7,6 0,4 1,3

Färgelanda 9,4 8,5 0,3 0,6

Lysekil 9,9 7,7 0,7 1,6

Munkedal 10,5 7,7 0,7 2,1

Orust 9,6 8,5 0,9 0,2

Sotenäs 9,5 8,7 0,4 0,4

Strömstad 9,9 7,6 1,5 0,8

Tanum 9,4 8,2 0,3 0,9

2012 2013 2014 2015

2016 tom 

april

Grundskola antal elever 1067 1070 1076 1096 1181

Bruksskolan 155 155 179 182 210

Centrumskolan 97 104 126 139 147

Fisketorp 59 58 0 0 0

Hedekas Skola 109 103 106 111 111

Hällevadsholms Skola 82 79 89 91 88

Kungsmarksskolan 379 364 319 311 344

Munkedalsskolan 186 207 257 262 281
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9. Förutsättningar 2017 

9.1 Finansiella målsättningar 

Budgeterat resultat 
Kommunfullmäktiges beslutade är att det budgeterade 
resultatet ska uppgå till 12,6 mnkr år 2017 d.v.s. 2 % 

av skatter och generella bidrag. 
 
Kommunstyrelsen erhöll i budget 2016 ett utökat 
kommunbidrag på 5,7 mnkr. From 2017 ska 
återlämning ske. Detta kommer att ske succesivt den 
kommande treårsperioden. För 2017 minskar ramen 
med 1,8 mnkr, 2018 -1,9 mnkr och för 2019 ytterligare 
-2,0 mnkr.  
 
 Succesiv 
uppbyggnad 
av resultatet 

Budget 
2015 

2016 2016 2017 2018 2019 

  mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr 
Budgeterat 
resultat % 

0,25 % 
2,0 % 1,0 % 1,33 % 1,66 % 2,0 % 

Budgeterat 
resultat 

-1,4 -11,4 -5,7 -7,8 -10,0 -12,4 

Utlånat 
resultat  

-9,6 0,0 -5,7 -3,9 -2,0 0,0 

Utökning l 
KS 

    5,7 3,9 2,0 0 

Minska ram    5,7 -1,8 -1,9 -2,0 

 
Soliditet 
Soliditeten ska öka med 0,4 % enheter per år. 
 
Investeringar 
Investeringsnivån ska ligga på 30 mnkr. 
 
Samtliga investeringar måste rymmas inom de 
budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt 

kommunfullmäktiges krav på god ekonomisk 
hushållning ska nettoinvesteringarna inom den 
skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för 
amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) 
finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %.  
 
Avskrivningarna uppgår till 23,5 mnkr det tillsammans 
med ett budgeterade resultatet på 12,6 mnkr innebär 
en självfinansiering på 100 % vid investering på 30 
mnkr.  
 
Årets investeringar hamnar dock på 47 mnkr. Detta 

beror på om- och tillbyggnad av brandstationen i 
Munkedal. Investeringsutgiften uppgår till totalt 21 
mnkr. Västra Götalands Regionen (VGR) står för större 
delen av kapitalkostnaderna för denna investering med 
externa hyresintäkter. Däremot påverkas kommunens 
likviditet. 
 
I budget 2017 har inte tagits hänsyn till utredning om 
nytt äldreboende samt ombyggnationer av befintliga 
lokaler. Uppskattningsvis kommer 
investeringsbudgeten behöva öka med ca 110 mnkr för 

respektive av åren 2018-2019 för att möta detta behov. 

9.2 Internränta 

Internräntan för 2017 är satt till 2,9 %.   

9.3 Lånebehov 

Givet beslutad investeringsvolym beräknas lånebehovet 
uppgå till 11 mnkr. Detta beror på om- och tillbyggnad 
av brandstation. Låneramen beräknas till summan av 
årets avskrivningar 23,5 mnkr plus budgeterat resultat 
12,6 mnkr (36,1 mnkr) minus investeringsbudgeten 
(47,1-36=11 mnkr).  

9.4 Befolkningsantagande 

Ett mycket viktigt datum för det kommande åren är den 
1 november då invånarantalet fastställs för de 
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.  
 
Befolkningsutvecklingen i kommunen utgår utifrån 
kommunens egen bedömning. Nedan finns en 
beskrivning över tid hur det sett ut i Munkedals 
kommuns egna budgetantaganden och hur utfallet 1 
november har sett ut samt SCB-prognos. SCB beräknar 
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt.  
 
För budget 2017 beräknar SCB Munkedals invånare till 

10 331. SCB:s prognos är hög då de räknar med ca 100 
kommuninvånare mer än vad det generella utfallet 
generellt har varit per 1 november. Därav görs en egen 
bedömning.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att justera 
invånarantagandet för 2016 till 10 220 och för 2017 
10 220 på grund av att invånarna sjönk 1 nov 2015 till 
10 204. Under 2016 har invånarantalet ökat pga. 
permanent uppehållstillstånd. 
  

 
 

9.5 Skatteintäkter och generella 

statsbidrag 

Skatteprognosen för år 2017 bygger på SKL:s prognos 
från den 28/4 (cirkulär 16:17).  
 
För år 2016 ökade skatteintäkter och generella 
statsbidrag med totalt 42,3 mnkr (7,7 %) jämfört med 

föregående år. 
 
Den totala skattetillväxten för 2017 inkl. flyktingmedel 
är 38,5 mnkr (6,5 %). 
 
Skattetillväxten för 2018-2019 beräknas minskas 
drastiskt till ca 2,2 % per år.  

9.5.1 Kostnadsutjämning och generella 

statsbidrag 

 
Statens satsning – 10 miljarder. 
Av de aviserade 10 miljarderna tilldelas Munkedal 13,1  
mnkr. Dessa ingår inte i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning än. Därför redovisas 
dessa på en separat rad i tabell ”skatteintäkter över 
tid”.   
 
 

Budget 

2015

Prognos 

2016

Prognos 

2017

Prognos 

2018

Prognos 

2019

Enligt rikets prognos  och

fastställt antal invånare 1 nov 10 204 10 331 10 492 10 666 10 814

Egna budgetantaganden 10 200 10 220 10 220 10 240 10 250

Förändring budget/utfall 1 nov 26

Förändring budget/budget mellan år 10 20 0 20 10

Befolkningsprognos 2016-05-18 10 252
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Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas 
på samma sätt som via det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet(kronor per invånare) dels med en 
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande 
och nyanlända.  

 

 
 
Från år 2021 kommer hela tillskottet ska ligga i 
anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen 
som generellt statsbidrag. Dessa ingår inte i anslaget 
för kommunalekonomisk utjämning.  
 
Kostnadsutjämning 
SKL har gjort en preliminär beräkning av 2017 års 
kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag 
från Statistiska centralbyrån (SCB).  

 
För Munkedals del förbättras prognosen för 
konstadsutjämningen med 578 kr/ inv. vilket innebär 
ett ökat bidrag i kostnadsutjämningen med 5,9 mnkr för 
2017 och framåt. Främst är det ersättningen för 
gymnasieskola och äldreomsorg som ö kat.Bidraget 
totalt för kommunen är skillnaden mellan kommunens 
så kallade standard/strukturkostnad och den 
genomsnittliga strukturkostnaden för riket. 
 
Sammanställning avvikelse från riket (ersättning kr/inv. 

uppräknade delar 2016 jämfört med 2017 se tabell).  
 

STANDARDKOSTNAD UPPRÄKNAD 
(kr/inv.) 2017 2016 Diff. 
2016 JÄMFÖRT MED 2017 
Munkedal 1 541 963 578 
FÖRSKOLA -970 -993 23 
GRUNDSKOLA -69 16 -85 
GYMNASIESKOLA 1 210 843 367 
IFO -1 016 -1 045 29 
ÄLDREOMSORG 3 151 2 891 260 
BEFOLKNINGSFÖRÄNDR -7 -25 18 
KOLLEKTIVTRAFIK 80 76 4 
BARN MED UT. BAKGRUND -135 -114 -21 
BEBYGGELSESTRUKTUR -316 -318 2 
LÖNEUTJÄMNING -387 -370 -17 
DÄRAV NPI 0 2 -2 

 

Preliminär LSS-utjämning 2017 

Även ny prognos för utfallet i LSS-utjämningen 2017 
har gjorts som baseras på 2015 års ekonomiska utfall 
för de flesta kommuner. Beräkningarna grundar sig på 
följande förutsättningar: Antalet LSS-insatser per den 1 
oktober 2015 enligt uppgifter från Socialstyrelsen. 
Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i 
oktober 2015 enligt uppgifter från Försäkringskassan. 
Munkedal har även fått ökat bidrag i LSS utjämningen 
då standardkostnaden är högre i Munkedal än i riket per 
invånare med 184 kr/inv. vilket innebär ett bidrag med 
1,9 mnkr. En förbättring jämfört med föregående år 
med 1,5 mnkr. 

 

Kr/inv. År 2017 
Riket 4 604 

Munkedal 4 788 

avvikelse 184 

 
Skattetillväxt 2018-2019 
Skattetillväxten för 2018-2019 minskar drastiskt till ca 
2,2 % per år. Den aktuella prognosen innebär en 
kraftig nedrevidering jämfört med den prognos som 
SKL publicerade i februari (Cirkulär 16:07).  
 

Att skatteunderlagstillväxten avtar efter 2017 beror till 
stor del på att arbetsmarknadsläget leder till svagare  
sysselsättningstillväxt. Dessutom upphör 
grundavdragen att bidra till ökat skatteunderlag, 
eftersom våra beräkningar på ett par års sikt utgår från 

att de stiger i samma takt som taxerad inkomst. 
 

Det beror på att SKL:s nuvarande beräkningar utgår 
från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en  

 
lägre sysselsättningsnivå än vad vi räknade med i 
februari. Detta är en följd av att Statistiska 
Centralbyråns nya befolkningsprognos visar mindre 
ökning av befolkningen i arbetsför ålder än deras förra 
prognos, som låg till grund för beräkningarna i februari. 
Detta innebär att skattetillväxten 2018-2019 inte 
kommer att räcka fullt ut till avsättningar för pris – och 
löneökningar. 
 
 

 
Skatteintäkter över tid   

Belopp i Mnkr 
Bokslut 

2015 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Budget  

2017 
Plan  

2018 
Plan  

2019 

Skatteintäkter 404,6 409,5 443,6 458,5 472,3 487,3 
Inkomstutjämn.bidrag 147,3 114,8 121,1 126,2 129,0 130,6 
Kostnadsutjämning   6,8 9,9 15,7 15,8 15,8 
Regleringsbidrag/-avgift   0,9 -2,4 -2,5 -5,1 -7,9 
Strukturbidrag   1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 
LSS-utjämning   -1,6 0,4 1,9 1,9 1,9 
Summa intäkter 551,9 531,4 573,7 599,8 613,9 627,8 
Fastighetsavgift   20,2 20,2 19,5 19,5 19,5 
Summa skatter inkl fastavg. 551,9 551,6 593,9 619,3 633,4 647,3 
Aviserat generellt bidrag*       13,1 13,1 13,1 

Summa intäkter 551,9 551,6 593,9 632,4 646,5 660,4 

Förändring i % skatter och bidrag 
SKL 

3,4% 6,8% 7,7% 6,5% 2,2% 2,1% 

Förändring i mnkr   34,9 42,3 38,5 14,0 13,9 
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9.6 Avsättningar  

Totalt för löne- och prisuppräkning samt 

kapitalkostnader är avsatt 17,5 mnkr.  

 
Löneökningar 
SKLs bedömning, cirkulär 16:17, visar att 
löneökningarna i riket ligger på ca 3,4 procent för år 
2017. Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidare 
anställdas löneökningar utgår från den lönestrategi 

kommunen antagit, centrala avtal och den 
omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare 
för år 2017 är 3,4 procent (12,5 mnkr) där även 
prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2016 års 
beräknade lönenivå. Dessa avsättningar ligger centralt 
och fördelas ut när faktiska utbetalningen sker som ett 
kommunbidrag. Skulle avtalen ändras eller på något sätt 
överstiga det avsatta medlen för löneökning får 
nämnderna själva finansiera detta. Avsättning för tim och 
ob-ersättning beräknas också. Där en avsättning har 
gjorts med 0,760 mnkr för tim och familjehem. Ingen 
avsättning för Ob-ersättning då ingen aviserat höjning 

har skett. 

 
Prisökningar 
Bedömningen för kommande år baserar sig på 
timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt 
SKL:s prognos (dock justerad för den statliga 
lärarlönesatsningen),och beslutade förändringar av 
arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar 
lärarlönesatsningen PKV (prisindex för kommunal 

verksamhet) med 0,3 procentenheter per år, SKL räknar 
även med högre pensionskostnader framöver.  
 
För budgetåret finns 2,3 mnkr avsatt för att kompensera 
indexökningar. Kostnader som inte täcks inom avsatt 
pott får varje nämnd finansiera inom sin ram. 

 
Kapitalkostnader 
Avsättningen för utökade kapitalkostnader beräknas till 

1,5 mnkr avseende investeringar ca 30 mnkr. De  
investeringarna utöver de 30 mnkr finansieras inom 
verksamhetens driftkostnad och kompenseras inte 
centralt. 

9.7 Ersättning ökade kostnader asyl  

Under 2015 och 2016 ersattes kommunen med 20,7 
mnkr för ett stort mottagande av asylsökande och 
ensamkommande. Satsningen upphör 2017. 

9.8 Kommunfullmäktiges förfogande  

2,3 mnkr har varit avsatt till Kommunfullmäktiges 
förfogande för att parera skatteintäktsprognoserna. Av 
dessa medel har 0,5 mnkr varit öronmärkta för Projekt 
Klara. Inför 2017 upphör projektet och anslaget uppgår 
till 1,8 mnkr.  
 
KF förfogande föreslås ökas med det extra statsbidrag 
samt förbättrad skatteprognos 15,6 mnkr.  
 
Detta för att parera kommande kostnader avseende 

integration samt buffert för ökade kapitalkostnader för 

bla. Äldreboende men även för osäkerheten och den 
aviserade minskningen av skattetillväxten 2018-2019. 
 
Under åren 2018- 2019 kommer inte skattetillväxten att  
kunna kompensera för de lön – och prisavsättningar som 
krävs som motsvarar 4,2 mnkr.  

9.9 Kommunstyrelsens förfogande  

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick 
ursprungligen till 11,8 mnkr. Inför 2016 tilldelades 
kommunstyrelsen en ökning av ram med 1,9 mnkr. Av 
dessa var 1,1 mnkr en tillfällig ökning. Denna ökning ska 
återföras anslaget 2018.  
 
Under 2016 har 4,6 mnkr ytterligare tillförts 
kommunstyrelsens verksamheter. Samtliga är 
nivåhöjande.  

 
Det innebär att inför 2017 återstår 5,3 mnkr. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

KS förfogande 2016 2018 

Avsatt 11,80  

2,0 tjänst (försörjningsstöd 
samt missbruk) -1,10 

 
 

+1,10 

Ökat fastighetsunderhåll -0,80  

Datorer till skolan -0,52  

Ny förskoleavdelning -1,29  

Ej genomförd ramminskning -1,95  

Avdelningschef till stöd -0,80  

Summa kvar 5,3 6,4 
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10. Drift och investeringsredovisning 
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk 

hushållning. 

10.1 Ekonomiska ramar nämnder (Kommunbidrag)  

 Budget Budget Plan Plan       

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017 2018 2019 
Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen  563,656 568,672 560,627 544,660 5,016 -8,045 -15,967 

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

Anpassning nybyggnation     -6,145 -20,112 0,000 -6,145 -13,967 

Byggnämnden  1,981 1,981 1,981 1,981 0,000 0,000 0,000 

Lönenämnd 2,531 2,478 2,478 2,478 -0,053 0,000 0,000 

Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0,000 0,000 0,000 

Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0,000 0,000 0,000 

Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 0,000 0,000 0,000 

Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 0,000 0,400 -0,400 

Summa nämnder 570,715 575,678 568,033 551,666 4,963 -7,645 -16,367 

Förändringar 2016 
Under 2016 ökades nämndernas ramar (främst 
Kommunstyrelsens) med totalt 30,95 mnkr, varav 16,6 
mnkr i versksamhetsökningar. Resterande medel som 

tilldelats är kompensation för pris-och löneökningar 
samt kapitalkostnader.  
 
I KS förfogande fanns under 2016 11,8 mnkr. Utdelning 
har skett till Kommunstyrelsen i form av utökat 
kommunbidrag för verksamhetsutökning med 6,5 mnkr. 
Återstår för 2017 är 5,3 mnkr. En återbetalning till KS 
förfogande av 1,1 mnkr kommer att ske 2018 från 
sektor Omsorg. 
 
Tillkommande förändringar 2017 
Då budgetramar för 2017 redan är fastställda av 

kommunfullmäktige innebär det att övriga tillkommande 
förändringar måste hanteras inom ram.  
 
Kommunsstyrelsens kostnader har de två senaste åren 
överskridit budget. Inför budget 2017 är uppdraget att 

ekonomi och verksamhet ska vara i balans. Detta 
uppdrag åligger kommunchefen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

utöka ramen för att täcka kostnader för lokaler samt 
utökning av föreningsbidrag på totalt 5,188 mnkr. 
Ramen för Miljönämnden justerats inför 2017 och 
minskar Kommunstyrelsens ram med 0,172 mnkr. 
Totalt föreslås en utökad ram på 5,016 mnkr. 
  
Finansiering föreslås vara att nyttja en del av det 
generella statsbidraget från regeringen för 
flyktingsituationen på 13,1 mnkr och den förbättrade 
skatteprognosen på 8,9 mnkr.  
 
Lönenämnden har en anpassning på 0,053 mnkr där 

systemkostnaderna ska minskas.  
 
Byggnadsnämnd samt övriga nämnder har oförändrad 
ram under 2017, men kompenseras med pris och 
löneökningar varje år. 
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Ramförändringar över tid nämnder 

Ramförändringar  2016 2017 2018 2019 
          

Ram Nämnder 570,715 575,678 568,033 551,666 

Ramändring totalt 30,954 4,963 -7,645 -24,412 
         

Kommunstyrelsen totalt 563,656 568,672 560,627 544,660 
Ramändring 30,850 5,016 -8,045 -24,012 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 14,235 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)  -0,006 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 16,621 5,016 0,000 0,000 
Succesiv återställande av resultat   0,000 -1,900 -3,900 
Ökade driftkostnader kapitalkostnader investering   0,000 -6,145 -20,112 

          

Kommunledningskontor ram 52,627 52,226 53,326 53,326 
Ramändring -1,199 -0,401 1,100 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 3,975 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -7,919 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) -2,599 -0,401 0,000 0,000 

KS förfogande 5,344 0,000 1,100 0,000 

          

Sektor Omsorgs ram 218,409 218,239 217,139 217,139 
Ramändring 11,636 -0,170 -1,100 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 4,815 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,769 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,052 -0,170 -1,100 0,000 

          

Sektor barn o Utbildnings ram 202,654 203,604 203,604 203,604 
Ramändring 18,922 0,950 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 3,826 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 8,427 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,669 0,950 0,000 0,000 

          

Sektor Samhällsbyggnads ram 89,967 94,604 94,604 94,604 
Ramändring 1,491 4,637 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 1,618 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -1,283 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 1,155 4,637 0,000 0,000 

          

Byggnadsnämndens ram 1,981 1,981 1,981 1,981 
Ramändring 0,021 0,000 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 0,021 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 

          

Lönenämndens ram 2,531 2,478 2,478 2,478 

Ramändring 0,083 -0,053 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 0,129 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) -0,046 -0,053 0,000 0,000 

          

Smånämnder 2,547 2,547 2,946 2,546 
Ramändring 0,001 0,000 0,400 -0,400 
Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 
Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 
Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 
Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 
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10.2 Resultatbudget  

  Budget Budget Budget Plan Plan 

Mnkr 2015 2016 2017 2018 2019 

Verksamheterna intäkter 91,9 92,8 93,770 94,7 95,7 

Verksamheternas kostnader -618,8 -649,7 
* 

-683,487 -694,4 -705,3 

Avskrivningar -17,0 -20,0 -23,459 -23,8 -25,2 

Verksamhetens nettokostnad -543,846 -576,892 -613,177 -623,573 -634,864 

            

Skatteintäkter 409,5 443,6 458,528 472,323 487,3 
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 142,1 150,3 *173,912 174,149 173,030 

Finansiella intäkter 0,2 0,050 0,070 0,400 0,400 

Finansiella kostnader -6,6 -5,626 -6,767 -10,481 -12,953 

Skatter och finansnetto 545,2 588,3 625,742 636,4 647,8 

            

Budgeterat resultat 1,39 11,4 12,6 12,8 12,9 

*Satsning flykting 13,1 mnkr i statsbidrag 2017 ingår. Avsatt till KF förfogande under 2017 
 

Resultaträkning 
Kommunen budgeteterar 2017 ett resultat på 12,6 
mnkr. Finansiella målet är 2 % av skatter och bidrag 
och är 12,6 mnkr. 
 
Det ökade statsbidraget samt den förbättrade 
skatteprognosen innebär att 15,6 mnkr är frigjorda. 
Dessa föreslås läggas till  KF förfogande. Detta för att 
parera kostnadsökningar avseende integration, ökade  

kostnader byggnation av äldreboende, osäkerheten i 
skatteintäktsprognosen framöver. 
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10.4 Ekonomisk sammanställning 10 års översikt 

I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en 

tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.  

  Resultaträkning         
  Utfall Utfall Utfall Utfall  Utfall Utfall Budget  Budget  Plan Plan 
(Belopp i mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
                      
Verksamhetens intäkter 108 101 123 105 116 127 93 94 95 96 
Verksamhetens kostnader -540 -552 -581 -584 -629 -656 -652 -683 -694 -705 
Avskrivningar -20 -22 -19 -16 -17 -19 -17 -24 -24 -26 
Verksamhetens 

nettokostnader -452 -473 -477 -495 -530 -548 -576 -613 -624 -635 
                      
Skatteintäkter 360 368 371,0 383 392 405 444 458 472 487 
Generella statsbidrag och                     
utjämningsbidrag 119 117 121,4 125 141 145 150 174 174 173 
Avgifter utjämningssystemet         -1 2         
Finansiella intäkter 2 1 2 3 3 2 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -11 -6 -6 -6 -7 -5 -7 -7 -11 -13 
Resultat före extraordinära 

poster 19 7 11 11 -2,0 1 11,4 12,6 12,8 12,9 
                      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0,0 -1 0 0 0 0 
Årets resultat 19 7 11 11 -2,0 0 11,4 12,6 12,8 12,9 
                
Balansräkning Balansräkning         
(Belopp i mnkr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
                      
Anläggningstillgångar 384 378 382 388 386 420 437 464 580 672 
Omsättningstillgångar 97 113 118 123 129 129 129 129 129 129 
Summa tillgångar 480 491 500 511 515 549 566 593 709 801 
                      

Eget kapital 164 171 182 192 190 191 202 215 228 241 

Skulder 316 320 317 319 325 358 363 378 481 560 

Summa skulder 480 491 500 511 515 549 566 593 709 801 

                      

  Nyckeltal kommunen         

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnader/intäkter                     

Årets resultat per invånare, kr 733 1860 706 1046 -186 17 1115 1228 1250 1256 
Resultat enligt balanskrav 10 2 10 12 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnadsandel av skatter                      
och statsbidrag, % 95 98 97 97 99 100 97 97 96 96 
Kassalikviditet 56 63 46 40 79 68         
Långsiktig 
betalningsförmåga                     
Soliditet, % 34 35 36 38 37 35 34 34 30 28 
Soliditet inkl. ansv.förb., % -12 -15 -11 -12 -10 -7,5 -4 0,2 0,1 1,8 

Låneskuld                     

Låneskuld, mnkr 188 205 205 205 205 217 226 234 339 412 

Investeringsverksamhet                     

Nettoinvestering 27 20 33 36 24 41 40 47 134 111 

Självfinansieringsgrad % 144 144 93 74 63 63 85 77 28 35 

Resultat                     

Årets resultat 19 7 11 11 -2,0 0,0 11,4 12,6 12,8 12,9 

Årets resultat / skatteintäkter 

och generella statsbidrag (%) 4,0% 1,5% 2,3% 2,1% -0,4% 0,0% 2% 2,0% 2,0% 2% 
Kommunens skattesats 22:76 22:76 22:33 22:83 22:83 22:68 23:63 23:63 23:63 23:63 
                      
Invånarantal utfall 31 dec 10 181 10 223 10 173 10 205 10 243 10 205         

Invånarantal 1 nov utfall     

 
10 

187 
 

10 
226 10 204          

Invånarantal 1 nov 

antagande budget       10230 10 190 10 200 10 220 10 220 10 240 10 250 

Diff mot budget       -43 36 4         

574



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2017 

Ekonomi 

S i d a  27 | 49 

 

 

10.5 Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2017, samt plan 
2018-2019.  
Investeringsbudgeten uppgår till 47,1 mnkr. Detta 
beror främst på att ombyggnation brandstation ingår 
med 15  
 

 
 
 
mnkr. Dessa kommer att helt att finansieras av 
externhyra från VGR. Resterande del av av denna 
investering avser kommunal verksamhet och ingår i 
kvarvarande investeringsbudget. Total 
investeringsvolym (exkl. VGRs andel ombyggnad 
brandstationen) 32,2 mnkr. 

Sammanställning 

Mnkr 
Budget 

2017 
Budget 
2018 

plan 
2019 

Kommunstyrelsen 46,4 152,3 111,5 
Kommunledningskontor 3,2 1,6 0,5 

Sektorn för Samhällsbyggnad 41,6 149,3 109,3 

Sektorn för Omsorg ( IFO,Vo,Stöd) 0,8 0,7 1,3 

Sektorn för BoU 0,8 0,7 0,5 

Bygg 0,75 0,75 0,75 

Totalt för kommunen  47,1 153,0 112,2 

Ram för året 30,0 30,0 30,0 

diff -17,1 -123,0 -82,2 
 

Specificering per sektor 
 Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,100 0,100 0,100 
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,500 0,200 0,100 
UTBYTE PC  1,300 0 0 
Nytt E-handels system 1,000 1,000 0 

Summa Kommunledning 3,150 1,550 0,450 

 

 Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 

ÄO ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL 0,150 0,100 0,100 
GEM INVENTARIER Omsorg 0,450 0,300 0,300 
ÄO LARM 0,100 0,100 0 
Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0 0 
ÄLDREBOENDE FOSS inventarier 0 0 x 

Summa Sektor Omsorg 0,800 0,600 0,500 

 

 Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 

FÖRVALTNINGSLEDNING 5 ÅR 0,800 0,700 0,500 

Summa Barn och Utbildning 0,800 0,700 0,500 
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 Budget Plan Plan 

Nämndernas ram, tkr 2017 2018 2019 
    

Gata/mark 4,300 15,500 5,300 
BELÄGGN O BROARB  0,800 0,800 0,800 
BELÄGGNING MYRBOTTEN 0 0,700 0 
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 
KARTA 0,100 0,100 0,100 
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 
UTB BOSTADS/IND_OM 0,300 0,300 0,300 
HÅBY RONDELL 0 1,500 0 
INDUSTRIOMR SÄLEBY 0 1,000 0 
BOSTÄDER KORPÅS  0 1,000 1,000 
GC-VÄG GLÄBORG                 0 2,000 0 
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0 

GC UTMED STALEVÄGEN 0 1,000 0 
GÅRVIK STRANDZON 0 2,000 0 
GC SALTKÄLLAN 0 0,500 0 
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0 0,500 0 
OFFENTLIG TOALETT 0 0 1,000 
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 
BUSSTATION JVG 0 1,000 0 
UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE(TEGELVERKET) 1 ,000 0 0 

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

    
Fastigheter 36,250 132,750       102,900 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 
OMB KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,100 
KÖK CENTRUMSKOLAN/FÖRSKOLA 2,500 17,500 0 
KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 2,350 2,350 0 

GÅRVIK TOALETT  0 0,500 0 
ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 
ÅTGÄRDER ISHALL 0 0 0 
HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 
ÖNNEBACKA FÖRSKOLA 0 0 0 
SPRINKLER SKOLA/ÄLDREBOENDE 0,500 0 0 
ÅTGÄRDER VÄSSJEGÅRDEN 0,500 0 0,500 
NYTT ÄLDREBOENDE 1,000 100,000 100,000 
ANPASSNING ÄLDREBOENDE ALLEGÅRDEN 6,000 0 0 
SPORTTHALLEN CAFETERIA 0 2,000 0 
MUNKEDALSSKOLANS SKOLGÅRD 1,000 0 0 
TILLBYGGNAD KUNSKAPENS HUS MM 3,000 0 0 

DINGLE NATURBRUKSKOLA 2,000 2,000   
MUNKEDALS BRANDSTATION 15,000 6,000 0 
Städ 200 0,200 0,200 
STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 
Kost 0,300 0,300 0,300 
KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,300 
Park & skog 0,550 0,550 0,550 
REDSKAP 0,300 0,300 0,300 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 
    
Plan och bygg 0,750 0,750 0,750 
DETALJPLANER 0,750 0,750 0,750 

    
Summa Samhällsbyggnad 41,600 149,300 109,250 
    
Summa Kommunen 47,100 153,000 112,200 
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Beskrivning av investeringar per projekt 
 

Kommunledningskontor 3,150 mnkr 
 
Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i 
kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s k 1 % 
regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av 

budgetens maxnivå sänks den till 100 tkr. 
 
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):  
Investering avser eventuell datautrustning, såsom 
server eller liknande. 
Den ökade antalet datorer och kraven på snabbare 
uppkopplingar tillsammans med att större datamängder 
överförs kräver nyinvesteringar i nätverksprodukter, 
både för luftburen och för trådbunden IT-
kommunikation. Investeringen görs löpande under året 
när behovet uppstår.   
 

Beslutsstöd (0,500 mnkr):  
Investering avser nytt beslutsstödsystem Hypergene, 
införande under 2013-2015. 
 
Utbyte PC (1,300 mnkr):  
Investeringen görs löpande under året när behovet 
uppstår.   
 
Upphandling ekonomisystem/ehandel system (1,000 
mnkr):  
Under 2015 går avtalen avseende e-handelssystem och 

ekonomisystem ut och måste upphandlas. 
Engångskostnaderna i samband med bytet redovisas 
som investeringar. 
 

Sektor Omsorg  0,800 mnkr 
 
Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 
 
Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):  

Investering avser möbler och övriga inventarier till 
äldreboenden(0,350) och inom Stöd (0,100). 
 
Nytt verksamhetssystem (0,100 mnkr):  
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna 
Cura. 
  

Sektor Barn och utbildning  0,800 mnkr 
Inventarier barn o utbildning (0,800 mnkr):  

Komplettering av möbler och andra inventarier till 
Önnebacka förskola, tre nya avdelningar 0,300 mnkr. 
 
Fortsatta investeringar för ljuddämpande insatser på 
förskolor 0,050 mnkr/år 
 
Kompletterande reinvestering möbler på olika 
förskolor, skolor, bibliotek och fritidsverksamhet. 
0,250 mnkr/år 
 
Högtalaranläggningar på de skolor som saknar detta. 
Led i handlingsplan efter risk- och sårbarhetsanalys 

efter skolmassaker i Trollhättan, 0,200 mnkr/år 

 

Sektor Samhällsbyggnad 41,6 mnkr 

 
 

Gata mark 4,300 mnkr 

 
Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och 
anläggningar 
 
Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja 
säkerheten i gatubelysningsanläggningarna 
 
Karta (0,100 mnkr):  
Ny framtagning av grundkarta för nya områden 
 

Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick 
och behöver renoveras 
 
Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  

Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar 
även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 
bidrag 
 
Busstation JVC (0 mnkr) 
Bortprioriterad (1,000 mnkr) flyttas till 2018. 
Konsekvensen är att tillgängligheten inte förbättras. 
Statsbidrag söks med samma summa. 
 
Utbyggnad bostadsområde Tegelverket (1,000 mnkr) 
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. 
Kommunen anlägger gata mm och Munkedal Vatten AB 

va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. 
 
Utbyggnad bostadsområde Bergsäter (0 mnkr) 
Bortprioriterad (1,000 mnkr). Flyttas ett år. 
Konsekvensen är att det inte finns några lediga 
villatomter i västra Munkedal. 
 
Fastighet 36,750 mnkr 
 
Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra 

säkerheten i kommunala lokaler. 
 
Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter 
verksamheters behov. 
 
Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i 
byggnaderna. 
 
Ombyggnad Centrumskolan kök/förskola (2,5 mnkr):  
Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök 

enligt KF:s beslut samt nybyggnad av förskola.  
Bortprioritering 7,5 mnkr år 2017. Senareläggs till 2018 
17,5 mnkr. Konsekvensen är att ombyggnaden av köket 
senareläggs. Förskoleutredningen uppdateras för att se 
om utredningens slutsatser består. 
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Kök Kungshöjdens förskola (2,350 mnkr):  
Upprustning och modernisering av kök. 
Bortpriorioriteras med 2,350 mnkr år 2017. 
Senareläggs till 2018. Konsekvensen är att 
ombyggnaden senareläggs 
 
Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter. 
 
Handikappanpassning (0,100 mnkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 

Sprinkler skola/äldreboende (0,500 mnkr):  
För ökad säkerhet. Installation av sprinkler för att öka 
säkerheten i verksamheterna 
 
Åtgärder Vässjegården (0,500 mnkr):  
Nödåtgärder för ökad hygien och säkerhet. 
 
Nytt äldreboende (1,000 mnkr):  
Projektering påbörjas för fler boendeplatser inom 
Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum. 
Bortprioritering 9,000 mnkr för 2017. Senareläggs till 

2018. Konsekvensen är små och påverkar möjligen 
processen marginellt. 
 
Anpassning äldreboende Allégården (6,000 mnkr):  
6-7 nya boendeplatser på Allégården. Rehab får flytta 
till andra lokaler. 
 
Munkedalsskolans skolgård (1,000 mnkr):  
Skolgården är sliten och behöver fräschas upp. 
 
Tillbyggnad Kunskapens hus (3,00 mnkr):  
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är 

trångbodd. Ytterligare lokaler behöver tillskapas för att 
vsh ska fungera bättre. 
 
Dingle naturbruksskola ombyggnation (2,000 mnkr) 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras för såväl 
kommunala verksamheter som externa hyresgäster. 
 
Munkedals brandstation (15,000 mnkr) 
Total investering 21 mnkr varav 15 mnkr under 2017. 
Kapitalkostnaderna finansierat till 90 % av extern 
hyresgäst som även betalar driftskostnaderna för 

lokalerna. Lokalerna utökas för ambulansens behov. 
 
Städ 
Städ allmänt (0,200 mnkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver 
bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
Kost 
Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
 
Park & Skog 0,550 tkr 

Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av gräsklippare mm 
 
Div. bad (0,50 mnkr):  
Åtgärder vid och material till badplatser mm 
 

Byggnadsnämnd 
Detaljplaner (0,750 mnkr):  
Kommunala detaljplaner för verksamheter.  
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11. Nämndsredovisning 

 

11.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. Ansvarar för frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. Styrelsen ska enligt kommunallagen 
lägga förslag till beslut i alla ärenden som ska behandlas 
av kommunfullmäktige, om inte någon annan nämnd 
har gjort det. 
Kommunstyrelsen ansvarar vidare för den översiktliga 
planeringen av användning av mark och vatten, 
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet 

i övrigt. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den 
kommunala demokratin 

 

Beskrivning av nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all 
verksamhet och är också anställningsmyndighet för all  

 

kommunal personal (oavsett var i organisationen de 
befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen 
en förvaltning bestående av kommunchef, tre 
verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Omsorg och 
Samhällsbyggnad samt ett kommunledningsstab. 
Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens 

verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen andel av kommunens budget är 98,8 
% resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, 
Lönenämnd samt smånämnder.  

 

 
 

              

Ekonomisk översikt  

  Budget Budget Plan Plan       

Nämndernas ram, mnkr 2016 2017 2018 2019 
Föränd 
2017* 

Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen  563,656 568,672 560,627 544,660 5,016 -8,045 -15,967 

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

Anpassning nybyggnation     -6,145 -20,112 0,000 -6,145 -13,967 

Kommunledningskontor  52,627 52,226 53,326 53,326 -0,401 1,100 0,000 

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

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

Sektor för Barn- och utbildning 202,654 203,604 203,604 203,604 0,950 0,000 0,000 

Sektor Omsorg 218,409 218,239 217,139 217,139 -0,170 -1,100 0,000 
Inom kommunledningskontoret ligger utbetalningarna till Räddningstjänst, IT-nämnd och Miljönämnd. 

 

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens verksamhet är i huvudsak 
finansierad av kommunbidrag till det kommer ex 
äldreomsorgs- och barnomsorgsintäkter. De senaste 

åren har skett en ökning av finansiering genom riktade 
statsbidrag.  
 
Styrelsens kostnader har de två senaste åren 
överskridit budget. Inför budget 2017 är uppdraget att 
ekonomi och verksamhet ska vara i balans. Detta 
uppdrag åligger kommunchefen.  
 
Förändringar 2016 
Under 2016 ökades nämndens ram med totalt 30,95 
mnkr, varav 16,6 mnkr i versksamhetsökningar pga. av 

de obalanser som fanns inom nämnden.  
Resterande del av de 30,95 mnkr är kompensation för 
pris-och löneökningar samt kapitalkostnader till 
nämnden. 
 

 
 
I KS förfogande fanns under 2016 11,8 mnkr. Utdelning 
har skett till Kommunstyrelsen i form av utökat 
kommunbidrag för verksamhetsutökning med 6,5 
mnkr.(Tilläggsanslag 3,8 mnkr BUN, 1,1 mnkr 

socialsekreterare tillfällig, 0,8 mnkr chef sektor Omsorg, 
0,8 mnkr ökat fastighetsunderhåll inom 
Samhällsbyggnad.) Det som återstår av KS förfogande 
är för 2017 är 5,3 mnkr. En återbetalning till KS 
förfogande av 1,1 mnkr kommer att ske 2018 från 
sektor Omsorg. 
 
Förändringar 2017 
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem 
infördes två-årsramar. Det innebär att styrelsens ram 
för budget 2017 redan är beslutad. Det innebär det att 

övriga tillkommande förändringar som sker inom 
nämnden måste hanteras inom ram.  
 

579



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2017 

Kommunens nämnder och gemensam verksamhet 

S i d a  32 | 49 

 

 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
utöka ramen för att täcka kostnader för lokaler samt 
utökning av föreningsbidrag på totalt 5,188 mnkr.  
 
Ramen för Miljönämnden justerats inför 2017 och 
minskar Kommunstyrelsens ram med 0,172 mnkr.  

 
Totalt föreslås en utökad ram på 5,016 mnkr. 
 
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader 
samt prisuppräkning avsätts centralt och fördelas ut 
efter utfall av lönerevision är klar samt efter aktivering 
av genomförda investeringar 17,5 mnkr. Därutöver ska 
samtliga verksamhetsförändringar hanteras inom 
befintlig ram. 
 

Budgetår förändring inom KS 2017 

Lägre behov (Skolbarnsomsorg gällande 

barn inom LSS som är över 12 år. BUN 
-0,113 

Minska Barn och Utbildnings ram för 1,0 åa 
stödteam (Avveckla stödteam)  

-0,600 

Utökning ram för lokaler SB 5,400 

Öka föreningsbidrag till föreningar BUN 0,500 

Minskad ram KLK (minskad ram 
Miljönämnd) 

-0,172 

Summa utökning 5,016 

 
Inför budget 2017 har inte tagits hänsyn till utredning 
om nytt äldreboende. Nytt äldreboende samt 
ombyggnationer av befintliga beräknas kosta 220 mnkr. 
Detta strategiska beslut föreslås hanteras i en särskild 
process samt tillkomma i budgetprocess 2018-2019.   
 

Investeringsbudget  

Mer specificerad se investeringsavsnittet. 
 
Detaljer och konsekvensbeskrivningar finns i 
Kommunstyrelsens budgetskrivelse Dnr KS 2016-114 
antagen 2016-05-25 §95. 

 

Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning 

Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga 
planer. Nämnden ska också fördela resurser samt sätta 
mål, följa upp och utvärdera verksamheten inom de  
 
ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige 

fastställd målen.  
 
Kommunstyrelsens resultatmål utgår ifrån de av 
kommunfullmäktige antagna inriktningsmål. 
Resultatmålen är delmål för att nå inriktningsmålen. 
Nedanstående resultatmål är fastställda för budget 
2016-2017. Revidering kommer att ske inför budget 
2018-2019.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investering, mnkr 
Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

 46,9 152,3 111,5 

Summa 46,9 152,3 111,5 

Avgår extern finansiering 
Brandstation -15,0   

Summa  31,9   

Ram för året 30,0 30,0 30,0 

Diff. -1,9 -122,3 -81,5 
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Kommunledningsstab 
För kommunledningsstaben är 15 resultatmål beslutade med utgångspunkt från 6 av kommunfullmäktiges 

inriktningsmål. Verksamheten har utarbetat verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017. 
 

1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 

kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet. 

1.1  Resultatmål: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ta fram kommunövergripande plan för arbetet med barnkonventionen X       

Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser politisk nivå X       

Kunskap om barnkonventionen: utbildningsinsatser tjänstemannanivå X       

Utbildning i barnkonsekvensanalyser i tjänsteskrivelser X       

Andel beslut där barnchecklista beaktats     100%   

Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån barnchecklistan)     100%   

 

1.2  Resultatmål: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 

processer År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Utbildning i social hållbarhet, folkhälsa och kommuninvånarnas hälsoläge för 
att skapa en gemensam kunskapsbas (politiker och tjänstemän) 

X       

Utbildning i konsekvensbeskrivning av folkhälsa i tjänsteskrivelser 
(tjänstemän) 

X       

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet i 
tjänsteskrivelser 

    100%   

 

2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 

2.1  Resultatmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

I mallen för tjänsteskrivelse ska ett förtydligande göras av miljöaspekterna X       

Utbildning för tjänstemän som skriver tjänsteskrivelser om hur man tolkar 

miljöaspekter i tjänsteskrivelse X     
  

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av miljöaspekten i tjänsteskrivelser     100%   

  

 

 

 
Näringsliv och arbete 

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

5.1  Resultatmål: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som attraktivt 

besöksmål År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Färdigställd handlingsplan  -   1   

 
5.2  Resultatmål: Utveckla servicekontorets verksamhet År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Utbildningstillfällen för servicekontorets personal   2   1    

 Utvärdering av verksamheten  -   1    

 
5.3  Resultatmål: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ny näringslivsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 

1   -   

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi och 
budgetanslag 

-   1   

 
5.4  Resultatmål: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 

kommun År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Ny landsbygdsstrategi och förslag till handlingsplan för 2017 antagna av 
Kommunstyrelsen 

1   -   

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till Landsbygdsstategi och 
budgetanslag 

-   1 
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5.5  Resultatmål: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Studiebesök tillsammans med kommunens upphandlare för att ta del av goda 
exempel 

2   -   

Reviderad upphandlingspolicy alternativt framtagande av upphandlingsstrategi för 
innovativ upphandling. 

-   1   

 
Fritid och kultur   

7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär och 
god kvalitet 

  

7.3 Resultatmål: Minska droganvändningen  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan. 80%       -   

Andel tobaksfria elever i åk 9  80%    -   

 
Rollen som arbetsgivare 

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

8.1 Resultatmål: Ta fram en handlingsplan för att minska ohälsan fram till 2018, 
utifrån arbetsmiljöpolicyn År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska ohälsan 
 7 
% 

  5%   

 
Styrning och ledning 

9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet 

följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var 
fjärde år 

9.1 Resultatmål: Utveckling av policydokument: styr- och ledning samt 
ägarpolicyn År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Skapa förutsättningar för bättre koncernsamråd  1       

 Se över budgetprocessen -tydliggöra resurser mot grunduppdrag     1   

Ta fram definition av vad grunduppdraget är inom varje sektor     1   

 
9.2 Resultatmål: Fortsatt arbete med implementering av beslutsstödsystem  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Modul för budget och prognos     1   

Drift av personalrapporter i Hypergene 1       

Drift av skolrapporter i Hypergene 1       

Införande och drift av delårsrapport i Hypergene 1       

Modul för vård och omsorg     1   

 
9.3 Resultatmål: Fortsatt arbete med förtydligad struktur för kommunens 
styrdokument. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Uppdatera/revidera policydokument 
10   10   

 
    

 
9.4 Resultatmål: Förbättra kommunens information till och dialog med 
medborgarna. (bl.a. via webben) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (%)  100   100    

 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 
(%) 

40   43   
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9.5 Resultatmål: Fortsatt arbete med 
beslutandeprocessen/beredningsprocessen. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Handläggare i Ciceron handläggarstöd 5   10   

 Processer i sammanträdesstöd för förtroendevalda 2   3   

 

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

Näringsliv och arbete 

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

5.1  Resultatmål: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel (utfall 2015 13,9%) 14,5%   15,5%   

Påbörja mätning av andelen närproducerade livsmedel  JA    -   

Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Götaland)  -   >2016   

 
Samhällsbyggnad och infrastruktur 

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling 
genom att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god 
infrastruktur. 

6.1 Resultatmål: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Genomföra/undersöka nyttjandegraden/-tiden i kommunala lokaler (JA/Nej) JA       

Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 (%) 
-   

> 
år2016   

 

6.2 Resultatmål: Energianvändningen i kommunala lokaler ska minska  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska energianvändningen (KWH/m2) < 162   < än 2017   

Öka andelen förnyelsebar energi (%) > 95   > än 2016   

 

Sektor Barn och utbildning 
För Barn och utbildning finns 6 st. resultatmål utifrån två av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

 

Utbildning  
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt. 

3.1  Resultatmål förskola: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 

använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Varje avdelning rapporterar till förskolecheferna en gång i månaden på APT 10 ggr   10 ggr   

 
3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas kompensatorisk 

utbildning inom vuxenutbildningen. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

 
3.3  Resultatmål: Alla ungdomar 16-19 år skall erbjudas aktiviteter utifrån 
kommunens aktivitetsansvar. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 16-19 år 2   2   

Erbjuder alla ungdomar aktivitet 100%   100%   

 
3.3  Resultatmål: Främja samverkan och samarbete mellan kommunens 
olika verksamheter för gott resursutnyttjande.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Nätverksmöten 2   2   
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Fritid och kultur  
7. Inriktningsmål Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott-fritids – och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet 

 

7.1 Resultatmål: Samordna fritidsverksamheter och behovet av 
mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus     År 2016      År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Tydliggöra begreppet Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1       

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar)     1   

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet  3   3   

Skapa en kulturskola -   1   

 
7.2 Resultatmål: Fortsatt bredda verksamheten i biblioteket År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Hur många timmar/ vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17  på 
vardagar? (tim) 

2   2 

  

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt (tim) 24   24   

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 5    5   

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med 
andra aktörer 

5    5 
  

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang 5    5   

 

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

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

 
Boende för äldre + Stöd till personer med demenssjukdom 

4.1  Resultatmål: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80%   84%   

Antal miljöanpassningar 5   10   

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning  50%   50%   

Andel tillls vidareanställd personal som genomfört demens-ABC  100%   100%   

Stöd till anhöriga  
 

 
 

4.2  Resultatmål: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 4   4   

 

Organisation och samverkan 

4.3  Resultatmål: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till 

en fungerande samverkan – internt och externt, för att genom detta kunna 
utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Återinläggning på sjukhus < 7 %   < 5%   

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsbesked (KLARA statistik)  3,5   3   

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 2   4   
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Boende för äldre (samhällsbyggnad) 

6. Inriktningsmål: Kommunen kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur 

6.1  Resultatmål: Förbereda och planera för  Äldrecenter för att möta ett 

ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Påbörjad detaljplan (Aktivitet)  ja   -   

 

Medarbetare, ledarskap och kompetensförsörjning 

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

8.1  Resultatmål: Ansvariga chefer ska tillsammans med medarbetarna 
gemensamt arbeta för att skapa ett en god arbetsmiljö och minskad ohälsa År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andel anställda med utbildning  99%   100%   

Sjukfrånvaro 

minskande 
0,5 %från 

2015 
  

minskande 
0,5 %från 

2016 
  

Personalomsättning omsorgspersonal särskilt boende och hemtjänst  18%   15%   

 

8.2 Resultatmål: Utveckla och hitta nya rekryteringsvägar in i 
äldreomsorgen – så att fler ser vård- och omsorg som ett attraktivt 
arbetsområde och vill utbilda sig År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

minskad introduktionstid < 2015   < 2016   

antal elever/praktikanter >2015   >2016   

Fler utbildade praktikhandledare på enheterna  >2015  >2016   

 

Avd. Stöd  
Avdelningen har 6 resultatmål utifrån 3 av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamheten har utarbetat 
verksamhetsmål utifrån resultatmålen för perioden 2016-2017.  

Utbildning  

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 
framåt 

3.1  Resultatmål:  Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 

sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  

100%   100% 
  

 

3.2  Resultatmål: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 

kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 

År 

2016   

År 

2017   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

 
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att 

de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov. 

4.1  Resultatmål: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån 

olika individers specifika behov.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng (10 delfrågor om kvalitet) 

72%   75%   

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov Ja   -   

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering -   Ja   
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5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare 
och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets 
utveckling   

5.1  Resultatmål: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som 

uppbär försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan 
kommunens olika sektorer.  År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal OSA anställningar  10 st.      

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

Enligt 
KF´s 

tilldelning      

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Kommunal 
arbetsmarknadsstatistik KAS 10      

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten. (Antal platser) 9      

 
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 

som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 
mångfald  

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 

socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal anställda som genomgått validering eller vidareutbildning 45   60   

Minska sjukfrånvaron till 7,5%   7%   

 
Avd. IFO 

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

 

Utbildning  

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och 

framåt 

3.1  Resultatmål: Verksamheterna inom Stöd skall i samverkan utifrån 

sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ 
för att nå en god livskvalité. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att 
kunna begära en individuell plan.  

100%   100% 
  

 

3.3  Resultatmål: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i 

syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser. År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn 4 300   3 700   

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 200   197   

Barn i familjer med ekonomiskt bistånd/ekonomiskt utsatta barn % 4,5%   4,3%   

Unga vuxna med försörjningsstöd % 8,0%   7,8 %   

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

8.1  Resultatmål: Minska sjukfrånvaron och öka möjlighet att rekrytera 

socialsekreterare (adekvat personal?) År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handlingsplan för rekrytering av socialsekreterare Ja       
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Framtid 

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

Antalet äldre över 80 år kommer att öka fram till 2025 
vilket sannolikt medför ett ökat omsorgsbehov. För att 
hantera det ökade behovet är digitala 

lösningar/välfärdsteknologi ett sätt att bidra för att 
frigöra tid för personal. Det kommer också att handla 
om att förändra och utveckla boendestrukturen för äldre 
både för att minska kostnaderna men också för att möta 
det ökade behovet framför allt avseende personer med 
demenssjukdom eller annan kognitiv svikt. 

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

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

Samlad forskning inom pedagogik och psykologi visar 
bl. s att den bästa ”vaccinationen” för att ge en 
människa ett gott liv är lyckade skolresultat. Resultaten 

för Munkedal har förbättrats men fler insatser behöver 
göras framöver.   

Tillgången till kommunal industrimark och kommunala 
tomter till "rätt pris" bör även fortsatt vara god. 

Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- 
och ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a 
äldreomsorg, skola, förskola, stödverksamhet mm. 
Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga 
lösningar och kostnader. Arbetet med industriområden 
och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen 
är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig.  

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

 

 

 

Kommunen står också inför utmaningar vad gäller att 
rekrytera och behålla personal samt också det faktum 

att inom loppet av 5-10 år kommer en stor del av 
kommunens anställda att gå i pension. Redan idag har 
kommunens svårigheter att rekrytera personal med 
efterfrågad kompetens men speciellt inom IFO och LSS 
verksamheterna.  

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

Verksamhetsbeskrivning 
Byggnadsnämndens verksamhetsområden omfattar 
bygglov med närbesläktade arbetsområden. 
Verksamheten regleras bl.a. enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, Plan- och bygglagen samt av kommunens 
ambitioner inom verksamheterna. Byggenheten ingår i 
Samhällsbyggnadssektorn.   

  
Ekonomisk översikt, Ramförslag 

Drift, mnkr Budget 2016  Budget 2017  Plan 2018  Plan 2019  
Förändring 

2017 

Byggnadsnämnd 1,981 1,981 1,981 1,981 0,000 
Ramförändringar 0,021 0,000    
Pris-och löneökning, 
kapitalkostnader 

0,021     

Organisationsförändringar  0     

Verksamhetsförändringar  0     
 

 

 

 
 

Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader är avsatt centralt samt viss prisuppräkning som kommer delas ut 
som ett utökat kommunbidrag. Förvaltningen har i uppdrag att konsekvensbeskriva den oförändrade ramen. Prioriterade 

utökade verksamhetsbehov/förändringar ska täckas inom ram. Byggnadsnämnden har antagit upprättat förslag till 
budget och resultatmål 2017 den 2016-05-17 §x

 

Resultatmål 
1 st. resultatmål har byggnadsnämnden brutit ner från ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom 
att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 

6.1 Resultatmål BN: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handläggningstid (dgr) (bättre nivå än mätningen 2015) 50   45   

Färdigställa planer (antagna av BN eller KF) 4   4   

Informationsgivning via webb 90   90   
 

 

 

 

 

 

 

Framtid 
Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Det 

gäller att gå från planering till genomförande. 
Intresset för byggnation och etablering i kommunen 
märks tydligt i antalet pågående planarbeten samt 
förfrågningar om förhandsbesked och bygglov. Nya 

PBL-lagstiftningen fr.o.m. 2011 har medfört en ökad 
myndighetsinsats i de enskilda ärendena.  För att 

fullt ut kunna leva upp till den kommunala 
ambitionen om snabb handläggning samt 
spetskompetens, god information och rådgivning 
krävs en flexibilitet samt en rätt anpassad 
organisation. Detta innefattar bl.a. att arbeta med 
såväl ordinarie tillsyn som förebyggande information 
och inspektioner.   

Samarbetet med grannkommuner avses att 
utvecklas och nya former för samarbete kommer att 
prövas. Nuvarande organisation med relativt få 

handläggare är sårbar. Syftet med samarbete är att 
minska vår sårbarhet samt öka möjlighet att 
tillvarata. Antal detaljplaner som förvaltningen 

arbetar med är stort, både avseende kommunala 
planer med investeringsanslag, enskilda planer som 
finansieras av exploatör samt planer som finansieras 

av kommunen via driftanslag. Planarbetena är 
viktiga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv. 
Det är därför angeläget att kommunen även 
framöver kan genomföra ett stort antal planarbeten. 
Sättet att driva planarbete bör utvecklas ytterligare 

(startmöte) för att öka delaktigheten.l  

Investering, mnkr Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Detaljplaner 0,750 0,750 0,750 
Summa 0,750 0,750 0,750 

6.1.1 Verksamhetsmål  

Korta ner handläggningstid bygglov (effektivisera) (bättre nivå än mätningen 
2015)  

Färdigställa planer (verksamhet) 
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11.3 Lönenämnd 

Verksamhetsbeskrivning 
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. Lönenämnden ska delta i 
respektive samverkande kommuns planering, där 
frågor inom nämndens område berörs. 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 
Drift, mnkr Budget 2016  Budget 2017   Plan 2018  Plan 2019  Förändring 

Lönenämnd varav 7,996 8,034 8,235 8,444 -0,053 

Munkedals andel KB 2,494 2,500 2,562 2,627           
Ramförändringar +0,022     
Löneökning och pris +0,182     
Anpassning -0,160 -0,053 0 0  

 
 

Ramförändringar 2016 mnkr 

Lägre kostnader för PA-systemen. Besparingsåtgärderna beräknas i dagsläget inte påverka 
löneenheten eller de planerade förbättringsåtgärderna inom SML-kommunerna.  -0,053 
Summa Munkedals andel. -0,053 

 
Kompensation för löneökningar är uppräknade med 2,7 % och övriga kostnader är indexuppräknade med 1,7%   
inräknade i ramen ovan. Efter gjorda uppräkningar ska besparingsåtgärd göras med 1,0 % av totalbudgeten, vilket 
innebär en anpassning på 2,0 % (0,160 mnkr varav 1/3 minskning per kommun). Lönenämndens budgetskrivelse 

antogs av lönenämnden 2016-05-04 §4 Mer detaljer om konsekvenser och risker finns att läsa i nämndens 
budgetskrivelse.

 

Resultatmål  
Tre resultatmål har Lönenämnden brutit ner från tre av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 

2. Inriktningsmålet KF: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut          
2.1   Resultatmål: Verka för en minskning av pappersförbrukningen inom 
verksamheten 

År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Löneenheten skall minska användningen av kontorspapper och kontorspärmar 70   80   

 

8. Inriktningsmålet KF: Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, 

jämställdhet och mångfald  

8.1   Resultatmål: Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom 
nämndens område 

År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga medarbetare (%) 100   100   

Utveckla löneenhetens webbsida till att hela tiden vara uppdaterad (%) 80   100   

 

9. Inriktningsmålet KF: Styrdokument ska vara aktuella, kända och 
regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet 
minst vart fjärde 
år 

9.1   Resultatmål För att skapa ökad effektivitet skall nämnden verka för att 
SML kommunerna arbetar på ett enhetligt sätt 

År 2016 År 2017 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal lönespecifikationer (st.) 547   547   

Årsarbetare löneassistenter (åa) 8,1   8,1   

Systemförvaltare (åa) 1,5   1,5   

Pensionshandläggare 0,5   0,5   

Lönechef (åa) 1   1   

HEROMA lönesystem skall användas i så stor utsträckning som SML så stor 
utsträckning som SML kommunerna vill (%) 

90   90   

Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift (%) 100   100   
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Framtid
Löneenheten håller kontinuerligt på att arbeta med 
förbättringsarbete i syfte att nå måluppfyllelsen. För att 
lyckas krävs ett nära samarbete i styrgruppen såväl 
som SML kommunernas ledning och de 
verksamhetsansvariga inom kommunernas olika 
sektorer. Det är viktigt att hitta gemensamma 

standardmetoder, blanketter och arbetsrutiner. Om vi 
tillsammans kan 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 löneenhetens roll att förändras. Utvecklings, 
utbildnings- och informationsinsatser kommer att 
hamna mer i fokus.   
 
Löneenheten håller regelbundet på att försöka 

optimera resursutnyttjandet genom att minska 
användandet av blanketter och istället öka 
självrapporteringen som då ska göras direkt av den 
anställde i HEROMA systemet.

 

11.4 Övriga nämnder  
 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter 
vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 
ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar 
beslut i frågor av principiell beskaffenhet och eller 
annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden 
är mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer etc. I Munkedal 
sammanträder fullmäktige vanligen sju gånger per år. 
Sammanträdena är offentliga. 
 

Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och 
granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, enligt 
kommunallagen, reglementet och med iakttagande av 
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om 
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll 
tillräcklig.  Det ingår även i revisorernas uppdrag att, i 
enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning, 
uttala sig om kommunens resultat är förenligt med de 

mål för den ekonomiska förvaltningen som fastställts av 
kommunfullmäktige.  

 
Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, lagstyrd 
och kontrolleras av Länsstyrelsen och 
Justitieombudsmannen.  Om någon pga. sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 

förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall 
tingsrätten besluta om godmanskap för honom eller 
henne. När det föreligger fara för skadliga handlingar 
eller huvudmannen förlorar kontrollen över sina 
tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. 
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och 
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, 
köp/försäljning av fast egendom och andra ekonomiska 
beslut måste överförmyndarens tillstånd inhämtas. När 
huvudmännens egna inkomster inte räcker till att 
arvodera gode mannen eller förvaltaren, är det 

kommunen som måste ta den kostnaden. 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val 
till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart 
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-
parlamentet som äger rum vart femte år samt för 
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 
ledamöter.  
 

 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag  

 
Ramförändring 
Oförändrad ram för samtliga övriga nämnder under 
2017. Ingen kompensation för löneökningar och 
prisuppräkningar sker. 
 
 

 
 

 
 

 

  

Drift Mnkr Budget  Budget  Plan  Plan  
 

 2016 2017 2018 2019 Förändring 

Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0 
Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0 

Överförmyndarnämnden 0,910 0,910 0,910 0,910 0 
Valnämnden 0,010 0,010 0,410 0,010 0 
Ramförändring 0 0 0 0  

590



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2017 

Kommunens nämnder och gemensam verksamhet 

S i d a  43 | 49 

 

11.5 Gemensam verksamhet med 
andra kommuner 
Miljö och IT-verksamheten bedrivs i gemensam nämnd 
med Lysekil och Sotenäs. I budget 2016-2017 har 
avsatts medel för de samverkande nämnderna att 
fördelas ut efter beslut i kommunfullmäktige i 
respektive kommun. Räddningstjänsten bedrivs som 
förbund gemensamt med Lysekil och Uddevalla. 

 

IT-nämnd 
År 2012 bildades den gemensamma IT-
driftorganisationen med Lysekil som värdkommun. 
Samverkande kommuner är Munkedal, Lysekil och 
Sotenäs. Värdkommunen är Lysekil. 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. 
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. Den 
gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla 
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 
 

 
 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 
 Budget Plan  Plan  Plan  Ramförändr 
Drift, Mnkr 2016 2017 2018 2019  
IT Munkedals andel varav 4,324 4 490   +166 
Kommunbidrag  1,891 1 891   0 

 

 
Ramförändring: IT-nämnden har upprättat förslag till 
budget 2017. I skrivelsen föreslås Munkedals andel 
ökar med 0,166 mnkr.  
 

IT-nämnden i Lysekil godkände upprättat förslag till 
budget 2017 den 2016-04-21 §7. Ramen för IT-
nämnden ska beslutas i juni av kommunfullmäktige i 
Lysekil. Munkedals andel ingår i kommunstyrelsens ram 
enligt ovan. Mer detaljer om konsekvenser och risker 
finns att läsa i IT-nämndens budgetskrivelse. Se bilaga 
(obs ej antagna i kommunernas kommunfullmäktige 
förrän i juni) 
 
Uppdraget från samverkanskommunerna var för budget 
2017 en oförändrad ram. 

  

Investering 
Investeringar för IT ligger i kommunstyrelsens 
investeringsbudget.de.  
 

Resultatmål/Verksamhetsmål 
Inga antagna för 2017 
  

Framtid 

Inget beskrivet. 
 

  

591



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2017 

Kommunens nämnder och gemensam verksamhet 

S i d a  44 | 49 

 

Miljönämnd 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Den 1 januari 2013 bildades den gemensamma 
Miljönämnden ”Miljönämnden mellersta Bohuslän” med 
Sotenäs som värdkommun. Samverkande kommuner är 
Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Kommunstyrelsen 
ansvarar för utbetalning av anslag till Miljönämnden. 
Syftet med den gemensamma nämnden och 
miljöverksamheten är att få ökad tillgänglighet och 
service, förstärkning av det miljöstrategiska arbetet och 
möjlighet till mer operativ tillsynsarbete. Minskad 
sårbarhet, ökad flexibilitet, utvecklad kompetens samt 
effektivitets och samordningsvinster. 
 

 

 
 Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn 
             -avgiftsfinansierad löpande tillsyn  

           -ej avgiftsfinansierad tillsyn 
 Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete 
 Deltagande i interna och externa projekt 
 Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål) 

 
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med att 
samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av nämndens verksamhet. Nämnden ska 

också göra framställningar i målfrågor till 
kommunfullmäktige. Övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett 
rationellt och ekonomiskt.  Se till att uppföljning sker till 
fullmäktige och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. Ansvara för samordningsträffar med 
företrädare för de i nämnden ingående kommunerna 
och företrädare för olika berörda organ. Ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten. Tillvarata de i nämnden 
ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.  

 

 

 

Ekonomisk översikt Ramförslag.  

 
 

 

Ramförändring 
I direktiv för budget 2017 gäller oförändrad ram. 
Miljönämnden har antagit budgetskrivelsen 2016-
04-19 §19 i Sotenäs. Mer detaljer om konsekvenser 

och risker finns att läsa i respektive nämnds 
budgetskrivelse. Se bilaga (obs ej antagna i 
kommunernas kommunfullmäktige förrän i juni). 

 
Miljönämnden har föreslagit att utöka nämndens 
uppdrag med naturvårdsarbete, vattenförvaltning 
och klimat-/ energiarbete för samtliga 
samverkanskommuner. Detta innebär ett tillskott på 
1,7 mnkr. Någon utökning föreslås inte. 

 

Investering 
Inga för Munkedals del. Dock är behovet av digitalt 
arkiv som uppskattas 1,0 mnkr för 2017. 

 

 

 

Resultatmål  
Inga angivna i dokumentet. 

 

Framtid 
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. 
 

 

 Budget Budget  Plan  Plan   

Drift, mnkr 2016 2017 2018 2019 Ramförändr 

Nämnd 0,033 0,033 0,033 0,033  

Munkedals andel 1,865 1,865 1,865 1,865  

Summa 1,898 1,898 1,898 1,898 0 
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Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas i 
kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om skydd 
mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och Munkedals 
kommuner har fattat beslut om att gemensamt bilda ett 
kommunalförbund för att bedriva räddningstjänst i. Från 
och med 2015 ingår även Uddevalla kommun som 
medlem. Administrationen sköts av Uddevalla kommun. 
 
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all 

räddningstjänst. Räddningstjänsten har också uppdraget 
att arbeta med Lysekil, Munkedal och Uddevallas 
kommuners planering inför allvarliga 
störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där är 
dock kommunstyrelsen i respektive kommun den politiska 
instansen. Räddningstjänsten deltar även aktivt i 
kommunernas övriga säkerhetsarbete. Räddningstjänsten 
MITT BOHUSLÄN styrs av en politisk direktion. Direktionen 
styrs med två ordinarie  
 

 

 
 
och två suppleanter från respektive medlemskommun.  I 

direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att 

denna utgör både kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. 
Direktionen beslutar om mål och inriktning av 
räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör 

även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Det finns ett förbunds/räddningschef som leder 
verksamheten.  

Ekonomisk översikt Ramförslag. 

 Budget  Plan  Plan  Plan  Ramförändr 
Drift, mnkr 2016 2017 2018 2019  

Räddningstjänsten mitt Bohuslän 9,464 9,381 9,464  -0,083 

 
Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän ingår 
i Kommunstyrelsens ram enligt ovan. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har 
inkommit med förslag till budget 2017.  

Sammanfattningsvis föreslår RMB att 
förbundsbudgeten för 2017 ska få uppgå till 66,394 
mkr att jämföra med  Detta innebär att Munkedals 

medlemsavgift för 2017 skulle uppgå till 9,381 mkr 
(fördelningsnyckel 14,13 %). 

Investering 

Inriktningsmål/Resultatmål 
Ingen budgethandling inkommen. 
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Vad är MRP? 
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för de kommande två 
kalenderåren samt plan för de därefter kommande 
två åren. Enligt kommunallagen ska kommunerna 
varje år upprätta en budget för nästkommande 
kalenderår med plan för de tre nästkommande åren, 

där budgetåret är periodens första år. Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret. I planen ska skattesatsen och 
anslagen anges. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de 
finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning.  
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för det kommande 
kalenderåret samt plan för de därefter kommande 
två åren.  

 
Här ingår sammanfattning av: 
o Omvärldsanalys 
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska 

resultatmål, tidplan, befolkningsprognos)  
o Utdebitering 
o Investering 
o Budgetramar 
o Konsekvenser av mål och ramar 
 
Budgetprocess 

Planeringsförutsättningar 
Till planeringsförutsättningarna tas en 
omvärldsbevakning fram. Denna innehåller 
beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. 
I planeringsförutsättningarna antas finansiella 
resultatmål, tidsplan samt befolkningsantagande. 
Förutsättningarna antas årligen i november och är 
underlaget till det fortsatta arbetet med budgeten.  

 
Ramberäkning 
Efter det att planeringsförutsättningarna antagits 
och kommunen erhållit första skatteprognosen görs  
beräkning av skatteintäkter. Skatteprognosen tas 
fram av Sveriges kommuner och Landstings (SKL). 
Samtidigt med detta görs avsättning för finansiella 
poster (kapitalkostnader, pris- och löneutveckling), 
resultat samt anslag till KF respektive KS 
förfogande. 
 
Därefter tas en preliminär resursberäkning fram till 
nämnderna. Uppdraget till nämnderna är därefter 
att arbeta fram resultatmål samt ta fram eventuella 

konsekvensbeskrivningar av de preliminära 
ramarna. 
 

I slutet av april lämnar nämnderna in 
budgetskrivelser med förslag till drift- och 
investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar 
utifrån preliminära ramar samt framtagna 
resultatmål.  
 

Beslut 
I maj behandlar/godkänner nämnderna sina 
budgetskrivelser.  

 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan 
(MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens 

budget (mål, utdebitering, investering, 

budgetramar).  
 

Åtagande/Verkställa 
Ramar och resultatmål fastställa av 
kommunfullmäktige i juni varje år. Därefter har 
nämnderna att verkställa budgeten. Resultatmålen 
bryts ned till verksamhetsmål och aktiviteter för 
respektive sektor/enhet de kommande året. 
Resurserna tilldelas verksamheterna och en 
detaljbudget arbetas fram. Verksamhetsmål, 
detaljbudget och även planer för intern kontroll ska 

antas av respektive nämnd innan årsskiftet. 
 
Tilldelat anslag (kommunbidrag) utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till den planerade/pågående verksamheten 
måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten 
ryms inom anvisade medel. 
 
Rapportering/Uppföljning: 
 
Uppföljning av mål och budget rapporteras till 

kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti 
och bokslutet. Till det kommer ekonomisk 
uppföljning månadsvis med prognoser för helåret, 
denna rapporteras till kommunstyrelsen. 
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12. Kommunfullmäktiges 
protokoll  
Mål -och resursplanen har revideras utifrån gällande 
beslut. 
 

Antaget KF 2016-06-30 § x Dnr KS 2016-114 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 
oförändrad för år 2017, dvs 23,63 kr. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
nämndernas budgetramar för 2017, med plan 
för 2018-2019 och om ett budgeterat resultat 
på 2 % av skatter och bidrag för budget 2017. 
Kommunstyrelsens ram utökas med 5,016 
mnkr och Lönenämndens ram minskas med 
0,053 mnkr. Resterande nämnder har en 

oförändrad ram.  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa 
investeringsramen för år 2017 till 47,1 mnkr, 
dvs. 17,1 mnkr mer än det finansiella målet på 
30 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten 
redovisas i MRP. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och 
lönenämndens resultatmål och mått för 2017.  

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att öka 

avsättningen till Kommunfullmäktiges förfogande 
med 15,6 mnkr. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för investeringar under 
2017 på 11 mnkr. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för likviditetsbehov 
2017 på 20 mnkr.  

 
6. Kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 

som förfaller till betalning för 2017. 

Nämndernas antagna budgetskrivelser 
 

Antaget i KS 
Kommunstyrelsen budget antagen 2016-05-25 84.  
 

Antagen i BN 
Byggnadsnämndens budget antagen 2016-06-25 §xx   
 

Antagen i LN 
Lönenämndens budget antagen 2016-05-04 §4 
 
Övriga nämnder ingår i MRP. 
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13. Riktlinjer 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 det s.k. balanskravet (år 2000) samt 

möjlighet till resultatutjämning (RUR) (2013). Dessa lagstiftningskrav ska samtliga följas upp i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

 
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 
Kommunallagen. Kravet på god ekonomisk hushållning 

grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha 
förutsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden.  
 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna reviderades 
2014 i samband med ny styrmodell. Riktlinjerna gäller 
för planeringsperioden 2015-2019. De finansiella 
inriktningsmålen (långsiktiga) ingår i riktlinjerna. 
 

Med lagens definition som utgångspunkt är riktlinjerna 
antagna utifrån att varje generation ska bekosta den 
kommunala service som konsumeras och därigenom 
lämna över ett oförändrat finansiellt utrymme till 
kommande generationer. Det vill säga att väga 
ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga 
verksamhetens behov nu och mot verksamhetens 
behov på längre sikt.  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska 

följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.  
 
Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den 
årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i 
bokslut samt vid planeringsperiodens slut.  
 

 
 
Detta genomförs genom att: 
 Nettokostnaderna får inte öka snabbare än 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 

 Utrymme för nya verksamheter ska prövas mot 

befintlig verksamhet inom alla ansvarsområden. 
 

 Inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser 
utan att finansieringen är klarlagd. 
 

 Nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade 
verksamheten ska, efter avdrag för amorteringar på 
utlämnade lån och  

 

 Försäljningar, finansieras av avskrivningar och 
resultat. 

  
 

 De MPR:s angivna mål med tillhörande mått ska 
följas upp under budgetåret och slutligt 
avrapporteras i bokslut/verksamhetsuppföljning. 

 
 De kommunala koncernbolagen/företag ska följa 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 

Övergripande ekonomiska styrprinciper  
Munkedals kommun styrs av kommunfullmäktiges 

fastställda MRP (budgethandling).  

o Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 

att Munkedals kommun har god ekonomisk 
hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt 
verksamhetsområde och inom ramen för sin budget 

 
o De tillgängliga resurserna bestämmer graden av 

måluppfyllelse. Ekonomin sätter gränsen och 
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid 
resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning 
och myndighetskrav prioriteras. 

 

o Alla större förändringar av verksamheten ska 
kostnadsberäknas och resursavstämmas före 
genomförande. Detta gäller även övergripande 

policys, planer och projekt som kommer att inverka 
på verksamheterna. 

 

o Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. 
Överskott är en förutsättning för att finansiera de 
investeringar som görs. 

 

o Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre 
år enligt balanskravet där intäkterna varje år måste 
balansera kostnaderna.  

 

o Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar 
med egna medel över tiden, vilket kräver överskott 
i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att 
tillfälligt utjämna större variationer i 
investeringsbehoven.  

 
MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den 
yttersta restriktionen för respektive nämnd. Om 

resurserna inte räcker till för den planerade/pågående 
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att 
verksamheten ryms inom den angivna ramen. För 
styrningen, uppföljningen, rapporteringen och 
kontrollen av verksamhet och ekonomi har 
Kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning och reglemente för intern kontroll.

Munkedals kommun ska ha en 

ekonomi i balans, innebärande god 

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

 

  
  2016-05-23 Dnr: KS 2010-37 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa begränsat årsarvode på 7 %, beräknat från 
kommunalrådets arvode, till överförmyndaren. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revidering av Regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. 

Sammanfattning 
Med anledning av förändring föranlett av att överförmyndaren lämnar sin tjänst i 
kommunens organisation är det lämpligt att se över arvodesreglementet i de delar 
som gäller överförmyndaren. 
 
För närvarande utgår dagarvode för uppdrag enligt 2 § Regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
Efter jämförelse med grannkommunerna kan konstateras att flera använder sig av 
begränsat årsarvode till överförmyndaren. Ersättningsnivån varierar mellan 1800 kr 
och 5500 kr/mån. En skälig ersättning föreslås ligga på 3000 kr/månad. 
 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda föreslås revideras genom att 
överförmyndare skrivs in i bilagan till bestämmelserna under 8 §, Begränsat 
årsarvode. 
 
Ersättningsnivå beräknas i % på kommunalrådets arvode: 
 
6,0 % = 33 696 kr/år = 2808 kr/månad. 
6,5 % = 36 504 kr/år = 3042 kr/månad. 
7,0 % = 39 312 kr/år = 3275 kr/månad. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Förändringen ryms inom befintlig budget för överförmyndarnämnden. 
 

     

 

Linda Ökvist Håkan Sundberg 
Kommunsekreterare Kommunchef 
Administrativa enheten  
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Beslutet expedieras till: 
Överförmyndaren 
Löneenheten 
Kommunsekreteraren 
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Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda Dnr KS 2010-37 

Typ av dokument: Regler 

Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Antagen av: 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
1§ Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen. 
 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
gäller endast 7 § samt 10-20 §§. 

 
 
Ersättningsberättigade sammanträden 
 
2 §   Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på 

särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till 
ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-16 §§ för: 

 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas 
sammanträden 

 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper, 

styrgrupper och liknande organ 
 

c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till 
sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall 
omfatta högst en timma per gång 

 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 
 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör 

 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där 

ledamöterna är valda av kommunen 
 

h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör 

 
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

j) besiktning eller inspektion 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom 
kommunens verksamhet. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
3 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 

det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
 
Förlorad pensionsförmån 
 
4 § Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

dokumentet ”Regler för pension”. 
 
 
Förlorad semesterförmån 
 
5 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 

det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 
vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
 
Särskilda arbetsförhållanden m m 
 
6 § Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald 

med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst 
föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den 
förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat 
vikarie/ersättare. 

 
Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit 
kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse 
detta. 

 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 
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ARVODEN 

Årsarvode 

7 § Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av 
heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. 

 
Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till 
ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet 
minskas i motsvarande mån. 

 
Begränsat årsarvode 
 
8 § Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt 

till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt 
bilaga. 

 
För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i 
motsvarande mån. 

 
Arvode för sammanträden m.m. 
 
9 § Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst 

40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

 
För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en 
schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas 
in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser 
i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som 
sammanträdestid. 

 
Kommunal pension 
 
10 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”. 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

Resekostnader och traktamenten 

11 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande 
ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de 
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. 

 
 
 
 
Barntillsynskostnader 
 
12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 
 
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med 
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

 
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
 
14 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader 

som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, 
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 
Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares 
verksamhet 

 
15 § Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i 

övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den 
förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum, 
antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma 
regler som gäller för förlorad arbetsinkomst. 

 
Övriga kostnader 
 
16 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader. 

605



Sida 5 av 9 

Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkom. 

 
 
 
 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Hur man begär ersättning 

17 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
dem. 

 
Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan. 

 
18 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 

 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom 
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 

 
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt 
2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller 
motsvarande. 

 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 

 
Tolkning av bestämmelserna 
 
19 § Frågor om tolkning och tillämpning av här intagna bestämmelser avgörs av 

fullmäktiges arvodesberedning om sådan finns. I annat fall tolkar kommunstyrelsen 
bestämmelserna. 

 
Utbetalning 
 
20 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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BILAGA TILL BESTÄMMELSERNA 
 
(Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i 
textdelen.) 

 
3 § Förlorad arbetsinkomst 
 
I Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 2000 kr/dag 
 
II Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd 

sjukpenninggrundande inkomst 

a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 2000 kr/dag 

b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 250 kr/tim 
(dock maximalt 8 x timersättning/dag) 

 
III  Schablonberäknat belopp, till näringsidkare som inte kan styrka 

sjukpenninggrundande inkomst, med belopp som per dag motsvarar 0,2 % procent 
av årsarvodet för kommunalrådet. 
Ersättningen betalas ut per förlorad arbetstimme (dock maximalt 8 x 
timersättning/dag). Summan avrundas till närmast tiotal kronor. 
Minst en gång per år ska förtroendevald som ges ersättning enligt denna punkt 
lämna inkomstredovisning till kommunen. 

 
De maximala beloppen för förlorad arbetsinkomst ska räknas om i förhållande till 
kommunalrådets arvode. 
 
4 § Förlorad pensionsförmån 
 
Enligt pensionspolicyn. 
 
5 § Förlorad semesterförmån 
 
I Verifierat belopp: 
 

a) förlorad semesterersättning: 12% på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 

maximalt: 
12 % x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode  per dag 

260 
 

b) förlorade semesterdagar, maximalt: Samma som maximibeloppet för 
förlorad arbetsinkomst/dag 

 
II Schablonberäknat belopp: 

12% x sjukpenninggrundande inkomst   per dag 

260 
 

maximalt: 
12% x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode  per dag 

260 
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7 § Årsarvode 
 

Beräkningsgrund i % av arvode för 
riksdagsledamot per månad 

 
Kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd (heltid) 

75 % per månad 

 
Det åligger kommunalrådet att leda kommunstyrelsen och närmast under 
kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunkoncernens hela verksamhet: 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor 

- representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, 
konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt 
annat 

- ansvara för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträden 
- ansvara för beredningen av ärende till sammanträden 

 
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. 
 

Beräkningsgrund i % av 
kommunalrådets arvode 

 
Oppositionsråd 50 % per månad 
 
Det åligger oppositionsrådet att leda, samordna och företräda de partier som sitter i 
opposition 
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens 
räkning ta initiativ i dessa frågor 

- representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter, 
konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt 
annat 

 
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. 
 
Annan förtroendevald som fullgör sitt 
uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 
heltid 

Beräkningsgrund i % av 
kommunalrådets arvode som 
kommunfullmäktige beslutar om i 
varje särskilt fall 

 
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. 

Årsarvodena omfattar även ersättning för telefon. 

 
8 § Begränsat årsarvode 

 
Beräkningsgrund i % av kommunalrådets 
månadsarvode per år 

 
a) Kommunfullmäktiges ordförande                                                            25 % 

b) Kommunfullmäktiges valberednings ordförande                                      10 % 

c) Valnämndens ordförande, valår                                                              10 % 
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d) Revisorer: 5 personer; per revisor                                                          25 % 

e) Byggnadsnämndens ordförande                                                             25 % 

f) Lönenämndens SML ordförande                                                              25 % 

g) Miljönämndens i mellersta Bohuslän ordförande                                        25 % 

h) Överförmyndare            x % 

 
Ovanstående förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även 
erhålla arvode för sammanträden mm, samt kan erhålla ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande betalas ersättning under 
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. 
Ersättning utbetalas även för deltagande i protokollförda sammanträden med annan 
kommunal nämnd. 
 
Följande arbetsuppgifter för förtroendevald ska anses rymmas inom ramen för det 
begränsade årsarvodet: 

 
- Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, 
- Överläggning med anställd, 
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt, 
- Besök på förvaltningar för information, utanordning, eller påskrift av handling, 
- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt, 
- Fatta beslut i ärenden nämnden delegerat, 
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke 

kommunala organ inklusive presidieträffar, 
- Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
 
9 § Arvode för sammanträden m m 
 
Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna, inklusive 
restid, (halv dag), med 1 % av kommunalrådets månadsarvode. 
 
Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag) 
ersätts med 1,8 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 
 
Justering av protokoll ersätts med 200 kr inkl restid per justeringstillfälle. 

 
 
12 § Barntillsynskostnader 
 
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
 
13 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 
 
Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
 
14 § Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
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Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
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Hur ska tidsredovisningen ske – exempel 
 
För att tydliggöra redovisningen av tid för sammanträden, resor och gruppmöten följer 
här ett exempel: 
 
Exempel 1 

 
Gruppmöte kl 08.30-09.00 (30 min) 
Sammanträde kl 09.00-10.30 (1 tim, 30 min) 
Restid (schablon 1 tim) 
 
Summa ersättningsberättigad tid: 3 timmar. Arvode betalas ut för halv dag (under 4 
timmar) 
 
Exempel 2 

 
Gruppmöte kl 08.00-09.00 (1 tim) 
Sammanträde kl 09.00-11.30 (2 tim, 30 min) 
Restid (schablon 1 tim) 
 
Summa ersättningsberättigad tid: 4 tim 30 minuter. Arvode betalas ut för hel dag (tid 
över 4 timmar) 
 
Vid frågor – kontakta personalavdelningen eller 
kommunsekreteraren! 
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Anmälan av delegationsbeslut Maj 2016 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(3) 
Datum 
2016-05-31

 

  

 
Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2016-05-31 56349 I Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 

punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Munkedalsskolan, IFO/Barnkullen, 
Dingleskolan/kök, 
Vässjegården/kök med Canon 
Business Center AB. 

Ulrika Gellerstedt 2015-000164 

2016-05-30 56339 I Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 6.3.1 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag 

Henrik Gustafsson  

2016-05-30 56328 I Louise Olsson Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 3.1.6 - Utredning och 
vidtagande av åtgärder vid anmälan 
om kränkande behandling Stale Ro-
Bruksskolan 

Louise Olsson  

2016-05-30 56327 I Henrik Oleskog Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 3.1.4 - a) omedelbar 
avstängning i de frivilliga 
skolformerna till dess huvudmannen 
prövat saken. 

Henrik Oleskog 2016-000197 

2016-05-27 56341 I Maria Ottosson-
Lundström 

Anställningsbeslut från område 
Stöd, vård och omsorg 

Maria Ottosson 
Lundström 

 

2016-05-27 56340 I Liselott Sörensen Ringi Anställningsbeslut från område 
Barn- och utbildning 

Liselott Sörensen-
Ringi 
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Sida 

2(3) 
Datum 
2016-05-31

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2016-05-27 137 I Kommunstyrelsens 

myndighetsutskott 
Beslut i kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2016-
05-03 §§ 98 - 188 Bilaga: 
Redovisning av insatser och 
kostnader inom IFO:s verksamheter

Rickard Persson  

2016-05-23 56267 I Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Önnebacka Förskola med Canon 
Business Center AB. 

Ulrika Gellerstedt 2015-000164 

2016-05-18 56236 I Pernilla Niklasson Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 2.4.2 - Ansökan om 
deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön. 

Pernilla Niklasson 2016-000194 

2016-05-17 56210 I Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
sagts upp från Siemens Financial 
Services AB avseende skrivare 
(Avtalsnr A7865568) 

Ulrika Gellerstedt 2015-000164 

2016-05-16 56196 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 6.3.19 - Besluta om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade (April månad). 

Kajsa Lindberg  
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Sida 

3(3) 
Datum 
2016-05-31

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 
2016-05-12 56146 I Ulrika Gellerstedt Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 

punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Resursteamet/Familjecentralen, 
Rehab och sjukvårdsenheten, 
Hedekas skola, Centrumskolan, 
Kungsmarksskolan, Bruksskolan, 
Hällevadsholms skola samt 
Munkedalskolan med Canon Center 
AB. 

Ulrika Gellerstedt 2015-000164 

2016-05-12 56145 I Liselott Sörensen Ringi Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 3.1.3 - Yttrande till 
Skolinspektionen avseende Thoren 
Innovation School AB ansökan om 
godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Uddevalla 
kommun. 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2015-000068 

2016-05-11 56132 I Henrik Gustafsson Delegationsbeslut 2016-02-02 § 6 
punkt 6.3.5 - Besluta om försäljning
av detaljplanelagd bostads- och 
industrimark. Fastighetsförsäljning 
del av Krokstads-Hede 1:2, 
Hällekas industriområde. 

Henrik Gustafsson 2016-000183 
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