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Dnr: KS
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Elisabeth Linderoth
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samrådsyttrande över Översiktsplan för Sotenäs
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs
kommun.

Sammanfattning
Samrådsförslaget för Sotenäs kommuns nya översiktsplan har ledat ute på samråd
under perioden 29 juni – 30 september. Munkedals kommun har begärt anstånd till
den 15:de oktober. Förslaget till ny översiktsplan för Sotenäs kommun presenteras
i nio delar med text och kartor i en digital plattform samt genom en utskrivbar
rapport som komplement.
I översiktsplanen beskrivs hur kommunen förväntas utvecklas på kort sikt de
närmsta 10 åren men också med riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen med
sikte på 2050. Översiktsplanen bygger på det antagna styrdokumentet Vision 2032
med målbilden ”Tio tusen anledningar att satsa på Sotenäs kommun”. Visionen
börjar gälla år 2022 för hela kommunkoncernen och helägda bolag, samma år som
översiktsplanen förväntas antas.
Huvudstrategin för översiktsplanen är ”Unikt landskap – unika orter”. Innebörden är
att ta tillvara det unika landskapet som finns och bygga vidare på de lika unika
ortskvalitéerna. Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur mark- och
vattenområden ska användas med utgångspunkt i huvudstrategin samt
temaområdena; boende, näringsliv och verksamheter, service och fritid,
kommunikationer, besöksnäring och regionen.
Ett större markområde för etablering av verksamheter planeras centralt i
kommunen sydväst om Askum vilken nås österifrån via väg 171. Planeringen av
området är ett första steg för att tillskapa företagsetableringar av en större skala,
som på sikt tros leda till ett större antal och ökad bredd av arbetstillf ällen inom
kommunen och i närområdet. Förstärkningen av arbetstillfällen förväntas bidra till
att öka antalet helårsboende samt behovet av nya bostäder i Sotenäs kommun.
Majoriteten av dessa föreslås lokaliseras öster om kustvägen, som en
vidareutveckling av redan befintliga orter.
Förändrade ställningstaganden jämfört med ÖP 2010 är förutom ovannämnda
placering av bostäder öster om kustvägen och nytt verksamhetsområde sydväst om
Askum, en ändrad syn på hamnområdena. Utöver en huvudsaklig expansion av
redan pågående hamnverksamhet föreslås nu även områdena nyttjas för
blandändamål vilket möjliggör inslag av bostäder, restauranger, butiker,
möteslokaler eller verksamheter med anknytning till turism.
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Bedömning
Förslagen i Sotenäs nya översiktsplan har potential att generera en positiv tillväxt
för befolkningsutveckling och företagande med sikte på 2050. Med utgångspunkt i
samrådsförslaget spås en utveckling kunna ske efter två scenarier beroende på
tillväxttakten för nya företagsetableringar samt efterfrågan på nya bostäder.
I huvudscenariot förväntas en lyckad etablering av en större verksamhet med
kringverksamheter ske vilket genererar ett ökat antal helårsboenden. På lång sikt
kan ett liknande pendlingsmönster som återfinns i andra jämförbara kommuner
med större arbetsplatser förväntas. Detta innebär att största delen av arbetskraften
kommer att bo i Sotenäs eller i närliggande grannkommuner.
Det andra scenariot innebär att ett nytt verksamhetsområde etableras vid Askum
men att genomslaget inte blir lika stort. Här etableras verksamheter efter hand i ett
långsammare tempo och i mindre omfattning. I detta scenario minskar behovet av
nya bostäder i jämförelse med huvudscenariot.
Då samrådsförslaget bygger på utveckling och expansion av redan befintliga o rter
spås Sotenäs översiktsplan vara livskraftig över tid och kunna användas för båda
scenariona. Möjligheten att ta etablera samtliga utbyggnadsområden för bostäder
och verksamheter kommer i första hand vara beroende av befolkningsutvecklingen,
vilken i huvudscenariot siktar mot en ökning av 2000 nya arbetstillfällen och cirka
3 500 invånare år 2050.
Samrådsförslagets högsta scenario för befolkningsutveckling innebär behov av
samverkan med grannkommuner kring frågor som bland annat rör bostads utbyggnad, kollektivtrafik och annan pendling samt etablering av stödjande
verksamheter och service framgent . Ett scenario som Munkedals kommun
adresserar i arbete med ny översiktsplan, ÖP 2040.
Invånare under 18 år är en stor och viktig målgrupp som bör adresseras och vars
röst ges uttryck i ett så viktigt strategidokument som en översiktsplan.
Barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barns perspektiv saknas i Sotenäs
kommuns samrådshandlingen. Perspektiven bör adresseras och
konsekvensbedömmas då barn och ungas delaktighet och möjlighet att utrycka sina
åsikter i frågor som rör barnet sedan januari 2020 är lagstadgat. Arbetet med
barnkonventionen berör den fysiska planeringen och den gestaltade livsmiljön i
allra högsta grad då barn och unga har behov och kunskap kopplat till platser där
de ofta vistas. Ett perspektiv som bör genomsyra all planering.
Munkedals kommun önskar särskilt samverka kring utbyggnad av bostäder, hållbart
resande samt utbyggnad av planerat logistikcentra i Gläborg/Håby i direkt
anslutning till E6:an och Bohusbanan i Munkedals kommun. För att främja en
hållbar omställning av transportsektorn, privat såväl som kommersiell är det
önskvärt att frågan om utbyggnad av laddinfrastruktur adresseras i Sotenäs
översiktsplan.
En annan fråga som Munkedals kommun vill lyfta i sammanhanget är samverkan
kring avbördande av vattentäkten Tosteröds stora vatten. Detta har genererat
översvämningar på närliggande markområden i Munkedals kommun via Tvärån och
Bärfendalsälven. En konsekvens som Munkedals kommun önskar undvika i
framtiden. Vidare önskas samverkan kring bergtäkten söder om Tosteröds vatten,
vars omgivningsbuller påverkar in i Munkedals kommun.
Sammanfattningsvis bedöms inga förslag som tas upp i Översiktsplan för Sotenäs
kommun påverka Munkedals kommun negativt.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Munkedals kommun bedöms gynnas positivt av föreslagen verksamhets etableringen sydväst om Askumskrysset vilken spås generera arbetstillfällen samt
behov av nya bostäder och service även i grannkommunerna.
Verksamhetsetableringen skulle även gynna kommunens planer på ett nytt
logistikcentrum i Gläborg/Håby i direkt anslutning till E6:an och Bohusbanan.

Miljö
Positivt ur en miljö- och hållbarhetsaspekt är att planen lyfter fyra av de 17 globala
hållbarhetsmålen vilka konkretiseras och beskrivs genom strategiska
ställningstaganden i planens konsekvensdel.

Folkhälsa
Behovet av hållbara transporter (gång, cykel, kollektivtrafik, pendling) belyses i den
nya översiktsplanen och ett sammanhängande cykelnätverk som förbinder
kommunens tätorter i syfte att främja hållbart resande samt besöksnäring föreslås.
Det här är en fråga som Munkedals kommun önskar samverka kring och över
kommungränsen.

Barnkonventionen
Barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barns perspektiv saknas i Sotenäs
kommuns samrådshandlingen. Detta kan få konsekvenser även för Sotenäs
grannkommuner då barn och ungas behov riskerar att tappas bort.

Inga ytterligare konsekvenser
Ylva Moren
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör, för kännedom
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
Sotenäs kommun, mkb@sotenas.se
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Dnr: KS 2021-000185

Handläggare:
Clas Hedlund
Näringslivsutvecklare
Kommunstyrelsens förvaltning

Upphandling av handlarrundan i Hedekas - 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den så kallade Handlarrundan i Hedekas skall vara
en service för invånarna och fortsätter att finansiera tjänsten under förutsättning
att det finns en aktiv handlare i Hedekas.

Sammanfattning
Handlarrundan har under en projektfas genomförts som ett projekt med syfte att
hämta invånare med buss till Handlaren i Hedekas på fredagar för att handla och
umgås och sedan kört hem invånarna. Detta utföll med gott resultat.
Kommunstyrelsens har finansierat projektet och avtal har tecknats med
leverantören av tjänsten under 2019 att gälla 2020 med option på 2021.
Utfall
Under delar av pandemin har en ”Omvänd Handlarrunda” gjorts som komplement
till den ordinarie handlarrundan. Det var ett fåtal som då utnyttjade att åka med
bussen, på grund av restriktioner, vilket ledde fram till att Handlarn i Hedekas
packade matkassar som distribuerades ut av ordinarie leverantör av
Handlarrundan.
När Folkhälsmyndigheten lättat på restriktioner har det löpande åkt ca 5 personer
med rundan för att under de senaste veckorna ökat till ca 7. Handlarn i Hedekas
har också förberett att ställa tillbaka bord och stolar då det förväntas en permanent
lättnad på restriktionerna. Att notera är att Handlarrundan inte är marknadsförd
mer än mun till mun metoden. Effekten skulle troligen öka om fler visste att denna
möjlighet fanns.
Rekordet på antal kunder i bussen är 23 stycken, vilket skedde innan pandemin.

Ägaren till Handlarn i Hedekas har aviserat att han inte kommer att driva sitt
företag vidare och har aviserat att han kommer att starta utförsäljning av varor
med start i januari 2022. Hänsyn till situationen kommer att tas i
upphandlingsunderlaget, då handlarrundan i sin tradition bygger på att det finns en
butik med bred service i Hedekas.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bedömning av uppkommen kostnad efter upphandling är cirka 150.000 SEK per år.
Behov av kommunal service avseende hemtjänst minskas och intjänad kostnad
bedöms minst motsvara den upphandlade kostnaden.
Miljö
Minskad miljöpåverkan då den kollektiva trafiken ersätter enskilda transporter.
Ökad mobilitet.
Folkhälsa
Den sociala samvaron är en viktig faktor och har under pandemin lyfts ytterligare.
Att en gång i veckan samlas för att utföra ärende samtidigt som man ges möjlighet
att fika och äta med andra har på flera plan lyfts som en hälsobefrämjande bärare.

Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Näringslivsutvecklare, för handläggning
Ekonomichefen, för kännedom
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Dnr: KS 2020-000288

Handläggare:
Margareta Svensson-Hjorth
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten

Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har inget att tillägga i Lokal utvecklingsstrategi 2023 – 2027 för
Framtidsbygder Dalsland, Årjäng och Munkedal.

Sammanfattning
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets
utvecklingsbehov och möjligheter genomförts samt samordning med andra
handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området som ligger till grund för
strategins mål och insatsområden. Urvalskriterier och processer för projekturval är
utformade att stödja strategins mål och insatsområden.
Genomförandet har skett gemensamt av Leader Framtidsbygder och upphandlad
konsult Attityd i Karlstad AB. Även erfarenheter från tidigare programperiod har
tillvaratagits.
Med hjälp av omvärldsanalys och enkäter till ett flertal målgrupper samt sex
dialogmöten och deltagande av både offentliga, privata och ideella representanter,
har strategin mejslats fram. I det offentliga har både tjänstemän och politiker från
berörda kommuner deltagit.
Analysen är omfattande och visar på områdets styrkor och svagheter varför
strategin kommer att vara ett mycket bra redskap kring framtida utvecklingsarbete
och möjligheter att söka projektstöd för detta.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Avgiften till Leader innebär ett årsbelopp om 275,5 som finansieras genom
Näringslivsbudget inom Kommunstyrelsen.
Miljö
Genom gemensamma strategier kring miljöutveckling kopplade till lokala
förutsättningar kan insatserna för förbättrad miljö stärkas. Det är på den lokala
nivån man finner möjligheter och kan utveckla mer resursbevarande samhällen
genom den lokala samverkan.
Barnkonventionen
Barnens rätt till en god fysisk och social miljö kan stärkas genom
kommunöverskridande projekt.
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Ylva Morén
Kommundirektör

Beslutet expedieras till:
Kommundirektör
Kultur- och fritidschef
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Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för
FRAMTIDSBYGDER
Dalsland, Årjäng och Munkedal
Remissförslag 210624
Remissförslaget är en del av utvecklingsstrategin och
innehåller vision, mål och insatsområden
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1

Landsbygdsutveckling genom Leader

Denna strategi bidrar till utveckling av leaderområdet FRAMTIDSBYGDER genom
leadermetoden. Lokalsamhället har varit delaktiga i framtagandet och strategin genomförs i
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Leader är ett verktyg för
landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala
och nationella landsbygdsutvecklingen.
Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet där analys av områdets utvecklingsbehov och
möjligheter samt samordning med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området
ligger till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd
från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är målen i strategin
också utformade att rymmas inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
Urvalskriterier och processer för projekturval är utformade att stödja strategins mål och
insatsområden. På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till
den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
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Strategins framtagning

Inledande planering och erfarenheter från tidigare utvecklingsstrategi
Genomförandet har skett gemensamt av Leader Framtidsbygder och upphandlad konsult
Attityd i Karlstad AB. Inledande samtal och gemensam planering lade grunden för
genomförandet. Här tillvaratogs även erfarenheter från tidigare programperiod.
Omvärldsanalys och granskning av strategier
Denna strategi har sin grund i en rad olika källor och material. Jämte den nationella strategin
för hållbar regional utveckling har regionala strategier, delregionala planer och förstudier har
granskats och en bredare omvärldsanalys har genomförts, se bilaga 1.
Bred enkät till många målgrupper
Granskning av strategier och omvärldsanalys lade grunden för den enkät och de
dialogmöten som genomförts som resulterade i en SWOT-analys. För att nå en bred grupp
har enkäten såväl publicerats på www.framtidsbygder.se, annonserats samt skickats till
politiker och deltagare på dialogmötena.
Digitala dialogmöten för framtagande av SWOT-analys
Totalt har sex stycken dialogmöten genomförts med föreningar, näringsliv, tjänstemän,
politiker och allmänheten. Genomförandet tog cirka två timmar per tillfälle och mötena
genomfördes digitalt via Zoom och det digitala verktyget Miro användes. Inbjudan till
dialogmötena skedde genom annonsering på webbplatsen, i sociala medier och genom
direktkontakt med strategiskt valda personer i syfte att få en bred representation på totalnivå.
Vid varje dialogmöte introducerade representant från Leader Framtidsbygder syftet med
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mötet varpå moderator från Attityd tog vid och introducerade övningen som hade sin
utgångspunkt i SWOT-analysen.
Deltagarna delades in i mindre grupper för att säkerställa att alla fick möjlighet att framföra
sina åsikter och tankar. Dokumentation skedde i Miro så att alla kunde se vad som skrevs.
Dokumentationen för respektive grupp sammanfattades och lades in i det digitala
publiceringsverkyget SWAY för att publicera resultaten på webben. En summering av
dialogmötena har även dokumenterats i en skriftlig rapport, se bilaga 2.
Skrivargrupp för framtagande av strategi
Skrivargruppen har bestått av Kerstin Söderlund och Pär Näslund från Leaderkontorets sida
och av Anna Staake, Frida Rönning, Pernilla Åberg och Nina Engdahl från upphandlade
konsulten Attityd i Karlstad AB. Flera gemensamma träffar, fysiska och digitala, har
genomförts för att tillsammans finna behov och utvecklingsmöjligheter för området, selektera
på ett antal av dessa, vilka sedan legat till grund för strategins vision, mål och
insatsområden. Skrivargruppen har haft LAG-gruppen som referensgrupp och en bit in i
arbetet hölls ett avstämningsmöte för att sparra förslaget. Då LAG-gruppen både består av
personer som deltagit i tidigare strategiarbeten inom Leader Framtidsbygder respektive
personer som tillkommit senare kom flera förslag på utveckling. Här identifierades även vad
som kräver ytterligare förklaringar och argument.
Remissrunda
Efter ytterligare bearbetning skickas nu ett remissförslag ut till strategiskt valda aktörer som
representerar området utifrån flera perspektiv. Syftet med remissrundan är att ge fler
möjlighet att lämna synpunkter och förslag inför den slutliga strategin tas fram.
Deltagande i strategiarbetet
Följande aktörer har medverkat i framtagandet av strategin:
Offentlig sektor: Kommunerna i området, dvs Åmål, Årjäng, Bengtsfors, Mellerud, Dals-Ed,
Färgelanda, Munkedal och delar av Vänersborg. Representation finns från såväl politiker
som tjänstemän från olika förvaltningar. Fyrbodals kommunalförbund, liksom Visit Dalsland
och Dalslands folkhögskolor har även deltagit.
Privat sektor: LRF Västra Götaland-Fyrbodal, Företagarna Västra Götaland, Nordmarkens
näringsliv, Not Quite ek för, lokala företagarföreningar samt privata företag som
representerar en bredd av näringar.
Ideell sektor: Länsbygderådet/Hela Sverige ska leva Fyrbodal samt lokala
hembygdsföreningar, kulturföreningar, byalag, Dalslands Fotbollsförbund samt lokala
idrottsföreningar, Svenska kyrkan, Ung Företagsamhet, Dal Västra Värmlands Järnväg
(DVVJ), Hushållningssällskapet Väst och Coompanion Fyrbodal.
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3

Utvecklingsområdet
3.1 Tabell med statistik

Ämnesområde
Områdets storlek

Befolknings-struktur

Variabel

Värde

Antal invånare

70 166

Storlek i km²

5 730 km2

Invånare per km²

12

Andel av befolkningen som är
utrikes född
Andel av befolkningen i
intervallerna (%):

16,4%

Kvinnor

Män

0-14 år 16%

17%

15-24 år 10%

11%

25-44 år 21%

22%

45-64 år 25%

26%

65- år 27%

24%

Tabell 1: Områdets storlek och befolkningsstruktur.1

Tabellen ovan visar på områdets storlek och struktur.

1

SCB, Folkmängd efter region, födelseregion och år, https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-ochdiagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/folkmangd-i-riket-lan-och-kommuner-31mars-2021-och-befolkningsforandringar-1-januari---31-mars-2021.-totalt/ 20210623 samt
https://geodata.scb.se/reginawebmap/main/webapp/ för RegSo 1390 samt 1321.
.
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3.2 Områdesbeskrivning
Området “Framtidsbygder - Dalsland Årjäng Munkedal” består uteslutande av
landsbygder och inga större städer. Kommunerna i området är små och har relativt
snarlika förutsättningar och utmaningar som representeras av låg utbildningsnivå,
ökad utflyttning och minskad inflyttning, hög ungdomsarbetslöshet samt utmaningar
med centralisering av lokal service. Dalslands kanal binder samman västra Värmland
(Årjäng) och Dalsland samt inlandet förenar Dalsland med Bohuslän (Munkedal).
Framtidsbygder angränsar även till Norge. Området är även en del av triangeln OsloGöteborg-Karlstad, vilket gör det till ett geografiskt intressant område.
Framtidsbygder innefattar alltså centrala landsbygder med närhet till flera storstäder,
med goda kommunikationer. Stärkt platsidentitet, inflyttning och ökad samverkan är
gemensamma utmaningar. Området lyfts fram i den delregionala strategin Det goda
livet i Dalsland som en plats som lämpar sig som testarena bland annat för att
utveckla områdets synlighet och attraktivitet samt invånarnas välbefinnande.
Framtidsbygder omfattar hela landskapet Dalsland, en del av sydvästra Värmland (Årjängs
kommun) och en del av nordöstra Bohuslän (Munkedals kommun). Inom området finns
tätorterna Åmål (stad), Mellerud, Ed, Bengtsfors, Munkedal, Årjäng, Färgelanda och
Brålanda. Framtidsbygder har en lång gräns mot Norge och utmed hela östra sida utgör
Vänern en sjögräns. För områdesgränser se bilaga 1.
Området är ett typiskt landsbygdsområde med ett diversifierat landskap med bördigt
jordbrukslandskap i sydost på Dalboslätten och innanhavet Vänern med lång kust och
skärgård i öster. Sydvästra delarna karakteriseras av ett landskap med mycket skog och
många sjöar, vilket gör området till Sveriges vattentätaste. Längre västerut möter området
havet via Gullmarsfjorden. I området finns även två av Sveriges sydligaste fjäll, Kynnefjäll
och Kroppefjäll.
Dalslands kanal sträcker sig 250 km genom området, från Vänern, genom Dalsland och mot
västra Värmland. Kanalen har totalt 31 slussar och byggdes redan år 1868. Den största
sevärdheten är Akvedukten i Håverud med sina tre broar, för båtar, bilar och tåg. Längs
kanalen finns många industriminnen då många av bruken nyttjade vattenkraften, men idag
används kanalen främst som en pulsåder för turismnäringen.
Jord- och skogsbruk är starka i bygderna där pappersindustrin har varit viktig under lång tid.
Däremot har flera pappersbruk avvecklats och en omstrukturering av näringslivet är tydlig i
området. Från att ha dominerats av större industriföretag till ett bredare och mer småskaligt
näringsliv där tjänstesektor och lokal produktion blir allt viktigare. Det finns även en växande
besöksnäring och dito inom kulturella näringar. Entreprenörsandan är stark,
småföretagandet är rikt och besöksnäringen är på framåtmarsch.
Leaderområdet har strandlinje mot Europas tredje största insjö, Vänern, vilken är Sveriges
viktigaste sjö sett till både yrkesfiske och sportfiske. Dess fantastiska skärgård utgör även ett
mycket attraktivt område för upplevelsebaserad naturturism vid sidan av fiske, exempelvis,
kajaking, segling, bad, camping m.m. I Vänern finns det i dag ca 50 licensierade
yrkesfiskare, men det är en starkt nedåtgående trend på grund av problem med föryngring i
yrkeskåren samt upplevd försvårande administration. Yrkesfisket är dock en viktig del av
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Vänern, både sett till dess historia och kultur, men även sett till kunskapskälla för Vänerns
ekologi och fiskbestånd. För sitt attraktiva sportfiske är Vänern vida känd över hela Europa.
Historiskt har det främst varit trollingfiske efter lax och öring som lockat, men på senare år
har predatorfisket efter framförallt storvuxen gädda vuxit explosionsartat. Detta skapar
mycket stora möjligheter för utvecklingen av fisketurismen men även stora hot mot
bestånden när fisketrycket ökar.
Utbildningsnivån för området är något lägre än genomsnitten för riket. Det finns en uttalad
ambition från de olika regionerna att främja utbildning och det livslånga lärandet samt skapa
samverkansytor mellan näringsliv, utbildning och offentlighet. Framtidsbygder innefattar flera
skolor som erbjuder specialistutbildningar: Kyrkeruds folkhögskola, Dalslands folkhögskola,
naturbruksgymnasierna i Dingle och Nuntorp samt Steneby med utbildningar inom design
och konsthantverk. Steneby erbjuder såväl högskoleförberedande Konst- och
kulturutbildning (HDK, Göteborgs universitet) samt yrkeshögskoleutbildningar. I området
finns även Not Quite – konstnärskollektiv vid gamla Fengersfors bruk.
Föreningslivet i området är brett, från kultur-och fritidsföreningar till lokala
utvecklingsgrupper, vilket gör föreningslivet till en viktig och aktiv aktör för områdets
utveckling. Exempelvis har fiberföreningarna i området bidragit till att täcka nästintill alla
bygder med fiber, vilket skapar möjligheter för digitalisering och distansarbete. Det finns
även många föreningar med projekterfarenhet från tidigare programperioder med Leader.
I och med områdets geografiska läge är en välfungerande infrastruktur viktig för utvecklingen
av bygderna. Vägar som E6, E45, E18, väg 164 och väg 172 är exempel på viktiga
transportleder inom samt till och från området. Även järnvägsnätet med bland annat
sträckningen Göteborg-Karlstad och Norgebanan är betydelsefulla för att transportera både
passagerare och gods. Lägg därtill den lågtrafikerade banan DVVJ (Dals Västra Värmlands
Järnväg) som fraktar gods och sommartid trafikeras av rälsbussar. Den omfattande
utbyggnaden av bredband via fiber har pågått under ett antal år och har möjliggjort en digital
infrastruktur, där boende och besökare har en stabil uppkoppling var de än befinner sig i
området. Denna satsning har redan idag visat många fördelar, där boende och inflyttare kan
leva på landsbygden och arbeta från sitt naturnära boende - något som borgar för livskvalité.
Området gränsar till Norge, vilket påverkar både samhällen och näringsliv i bygderna och
framförallt i gränskommunerna. Närheten till Norge och Oslo skapar möjligheter för en
utökad arbetsmarknad, en ökad affärsutveckling samt ökad samverkan mellan både norska
och svenska företag.
Den delregionala strategin Det goda livet i Dalsland, lyfter fram vikten av långsiktiga
satsningar med fokus på välbefinnandet för invånarna, Dalslands synlighet och attraktivitet
samt en fokusering på experimentella inslag och nya och/eller okonventionella lösningar. T
ex lyfts testarenor som metod för utveckling fram.2 Detta torde gälla hela området Leader
Framtidsbygder som även inkluderar Årjängs kommun och Munkedals kommun.

2

Det goda livet i Dalsland
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Totalt har vårt utvecklingsområde 70 166 invånare fördelat på åtta kommuner.
Befolkningsmängden har ökat med 1 379 invånare under perioden, från 68 787 invånare
2013 till 70 166 invånare 2020. I genomsnitt bor 12 invånare per km2.
Utvecklingsstrategin omfattar kommunerna Årjäng, Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Dals-Ed,
Munkedal, Färgelanda samt en del av Vänersborg RegSo-områdena 1390 samt 1321
(tidigare församlingarna Gestad 148703, Brålanda 148704, Sundals Ryr 148705 och
Frändefors 148706).

Flyttnetto
Kommun

Flyttnetto, antal

Munkedal

492

Dals-Ed

187

Färgelanda

219

Bengtsfors

460

Mellerud

643

Vänersborg*

2 499

Åmål

699

Årjäng

338

Tabell 2. Flyttnetto för ingående kommuner.3

3

Källa: scb.se/ Flyttningsöverskott efter region, ålder och år, 2013–2020 (2021-05-03). *Hela kommunen.
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Födelsenetto
Kommun

Födelsenetto, antal

Munkedal

-102

Dals-Ed

-89

Färgelanda

-147

Bengtsfors

-479

Mellerud

-311

Vänersborg*

81

Åmål

-399

Årjäng

-208

Tabell 3. Födelsenetto för ingående kommuner.4

Samtliga kommuner som omfattas av utvecklingsstrategin har ökat i antal invånare. Störst
ökning visas inom Vänersborg (6%), Mellerud (5%) samt Munkedal (4%). Ökningen är
kopplad till inflyttning, däremot visar statistiken på en minskning av födelsenettot i området.
Perioden inkluderar flyktingkrisen 2015, vilken kan vara en förklaring till det ökade flyttnettot.

4

Källa: scb.se/ Befolkningsförändringar antal personer efter region, förändringar och år, 2013–2020 (2021-0503). *Hela kommunen.
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Utrikesfödda
Kommun

Andel utrikesfödda (%)

Munkedal

12,5

Dals-Ed

15,0

Färgelanda

12,0

Bengtsfors

19,4

Mellerud

18,2

Vänersborg*

15,6

Åmål

16,6

Årjäng

22,3

Riket

19,7

Tabell 4. Andel utrikesfödda per kommun.5

Andelen av befolkning inom området som är utrikes född uppgår till 16,4% vilket är något
lägre än rikets 19,7%.

5

Källa: scb.se/ Folkmängd efter region, födelseregion och år 2020. (2021-05-04).
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Arbetslösa, per åldersgrupp och utrikesfödda

Kommun

Andel
arbetslösa,

Andel
arbetslösa,

Andel
arbetslösa,
utrikesfödda (%)

16–64 år (%)

18–24 år (%)

Munkedal

7,1

13,3

22,4

Dals-Ed

7,0

10,5

15,7

Färgelanda

8,0

10,5

24,6

Bengtsfors

12,5

12,8

34

Mellerud

11,4

14,4

32,9

Vänersborg*

10,4

15,9

30,6

Åmål

12,8

21,2

35,5

Årjäng

7,4

12,3

21,2

Riket

8,8

11,8

21,1

Tabell 5. Arbetslöshet per kommun.6

Andelen arbetslösa varierar mellan kommunerna i området. Åmål, Bengtsfors, Mellerud, och
Vänersborg (hela kommunen) ligger över rikssnittet i gruppen 16-64 år. Detsamma ser vi i
åldersgruppen 18-24-åringar där majoriteten av kommunerna i området har en högre
arbetslöshet än rikssnittet. Statistiken avseende utrikesfödda är dyster, nästan samtliga
kommuner har en högre arbetslöshet bland utrikesfödda jämfört med rikssnittet. Högst är
andelen arbetslösa i Bengtsfors där 34 procent av de utrikesfödda är arbetslösa.

6

Källa AF SoA Månadsstatistik 2020-12-31. (2021-05-04) *Hela kommunen.
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Företag

Kommun

Företag, antal

Antal invånare
2019

Antal företag per
1000 invånare

Munkedal

757

10 513

72

Dals-Ed

455

4 813

95

Färgelanda

536

6 637

81

Bengtsfors

749

9 750

77

Mellerud

735

9 310

79

Vänersborg*

1 852

39 591

47

Åmål

832

12 610

66

Årjäng

974

10 070

91

Riket

552 099

10 327 589

53

Tabell 6. Antal företag per 1000 invånare. Källa: Antal företagsförekomster per kommun, 20197 Folkmängd i riket,
län och kommuner 31 december 2019 och befolkningsförändringar 1 juli–31 december 20198

Antal företag per 1 000 invånare varierar mellan 47 till 95 st, vilket ska jämföras med rikets
53 företag per 1 000 invånare.

7

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbeteoch-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/pong/tabell-och-diagram/antalforetagsforekomster-per-kommun-2019/
8
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningenssammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommunlan-och-riket/andra-halvaret-2019/
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Nystartade företag

Kommun

Antal nystartade företag per
1000 invånare

Munkedal

10,0

Dals-Ed

9,2

Färgelanda

9,2

Bengtsfors

9,6

Mellerud

10,3

Vänersborg*

8,5

Åmål

8,8

Årjäng

8,0

Riket

11,4

Tabell 7. Antal nystartade företag per 1000 invånare, snitt för året 2013–2019.9

Snittet för antal nystartade företag per 1000 invånare i områdets kommuner, mellan 2013
och 2019, ligger något lägre än snittet för riket.

9

Källa: Statistikportalen Tillväxtanalys/Antal nystartade företag efter kommun, per 1000 invånare 16-64 år
(etableringsfrekvens, 2021-05-04).
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3.3 Behov och utvecklingsmöjligheter
Nedan presenteras kortfattat omvärldsanalysen, en summering utifrån granskningen av
regionala strategier, delregionala planer och förstudier samt SWOT-analys. Denna input har
legat till grund för de behov och utvecklingsmöjligheter som området har och som
presenteras nedan. Behoven och utvecklingsmöjligheterna är bredare än de valda mål och
insatsområden som valts för strategin. Fokuseringen möjliggör ett fördjupat arbete inom ett
antal områden. Det borgar för såväl enklare prioritering vid valet av inkommande projekt som
ökad kvalitet på genomförda insatser.

Omvärldsanalys
Omvärldsanalysen inkluderar en presentation av ett antal megatrender, megatrender som
påverkar oss alla i vår vardag. Megatrender utvecklas ofta långsamt och smygande. Att ha
koll på megatrender ger oss “the big picture”. De megatrender som presenteras i bilaga 1 är:
●
●
●
●

Globalisering
Urbanisering
Digitalisering
Miljö och hållbarhet

Regionala och delregionala planer samt lokala dokument
Inom ramen för vårt arbete har vi även genomfört en genomlysning av regionala och
delregionala planer samt lokala dokument och förstudier. Genomlysningen presenteras
också i bilaga 1 och i nedanstående bild presenterar vi de områden som är gemensamma i
en eller flera av strategierna. Benämningar varierar mellan strategierna men täcks in i
följande bild. De områden som kommer inkluderas i strategin presenteras med gul ram i
nedanstående bild.
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Kompetensförsörjning
och livslångt lärande

Innovation, utveckling
och entreprenörskap

Fler och starkare
företag

Klimat, hållbara
företag, bioekonomi

Attraktiva platser,
platsutveckling, stärkt
besöksnäring

Attraktiv boendemiljö
och välfärd

Inkludering

Fysisk och digital
infrastruktur

Bild 1: Sammanställning över återkommande teman i de regionala och delregionala planerna 10 samt lokala
dokument och förstudier11

SWOT-analys
Nedan presenteras den sammanfattande SWOT-analysen från dialogmötena, se bilaga 2 för
en djupare beskrivning och presentation av SWOT-analysen.

Bild 2: Sammanfattande SWOT från dialogmöten våren 2021.

10

Värmlandsstrategin 2040, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, Det goda
livet i Dalsland.
11
Dalslands folkhögskola (2020). Inflyttning för hållbar landsbygd – Förstudie, Landsbygdsnätverket
(2021). Samverkan för Smarta landsbygder - hur då? och edIT, Ett Dalsland i Tillväxt (2018).
Förstudie för ett hemvändarprojekt.
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Identifierade behov och utvecklingsmöjligheter
Input från omvärldsanalys, granskning av regionala strategier, delregionala planer och
förstudier samt SWOT-analys ligger till grund för de behov och utvecklingsmöjligheter som
området har och som presenteras nedan:
●
●
●
●
●
●
●

Synliggöra platsens identitet
Nyskapande, utveckling och innovation
Attraktiva boendemiljöer och livskvalitet
Engagemang i föreningar och bygder
Kompetensförsörjning
Klimat och miljö
Vänern

Notera att dessa behov och utvecklingsmöjligheter är bredare än de mål och insatsområden
som väljs för strategin, se kap 4.

Synliggöra platsens identitet
Området har en stor variation när det kommer till olika naturupplevelser och miljöer, vilket är
ett av områdets främsta styrkor. Det finns ett intresse från när- och omvärlden att upptäcka
naturvärden och att bosätta sig mer naturnära, men bygderna behöver göra
naturupplevelserna tillgängliga och framförallt visa upp de värden som finns. I bygderna
finns tendenser till bruksmentalitet, där uppfattningar om platsen visar på låg självkänsla och
låg kunskap för den egna möjligheten att påverka. Genom att framhäva bygdernas fördelar
och styrkor kan den bild som invånarna har stärkas och bidra till stolthet över platsen där de
bor.
För att synliggöra platsernas identitet är invånare, näringsliv, ideella föreningar och
organisationer samt offentligheten viktiga aktörer. Nyckeln till en god platsidentitet beskrivs i
dialogmötena som samverkan mellan aktörer, för att lyfta fram en identitet som alla står
bakom. Samverkan är också avgörande för hur platsens identitet ska förmedlas.
Kommunikationen kan bestå av gemensam marknadsföring via etablerade aktörer, att skapa
ett gemensamt varumärke att verka under eller paketering av olika erbjudanden - både riktat
till besökare men också till potentiella inflyttare.

Nyskapande, utveckling och innovation
Vårt område har ett utbrett småskaligt företagande som sträcker sig över flera branscher och
näringar, bland annat inom de gröna näringarna och besöksnäringens mångfacetterade
undergrupper (kultur-, natur- och måltidsturism). Det finns en stark entreprenörsanda och ett
stort engagemang för att platsen ska leva och utvecklas. Det småskaliga företagandet bidrar
till ett snabbfotat och flexibelt näringsliv, där företagen anpassar sig efter behoven och
möjligheterna för platsen. Detta är ett signum för området, vilket skapar en levande och
smart landsbygd.
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I vår omvärldsanalys framkommer vikten av att stärka företagens innovationskraft och
tekniska utveckling inom en rad områden såsom cirkulära affärsmodeller, digitala lösningar,
tjänsteutveckling och internationalisering.12 För att främja småskalighet och nya idéer ser vi
att det finns behov av stöd till utveckling och innovation. Det kan handla om att utveckla nya
tjänster och produkter, att ta sig till nya marknader eller att skapa nya erbjudanden
tillsammans med andra aktörer. Det kan även handla om att stärka företagen för bättre
lönsamhet och konkurrenskraft. Vi ser även att det finns en potential i att utveckling och
innovation sker genom samverkan och för att möjliggöra detta behövs erfarenhetsutbyten
och nätverkande. Erfarenhetsutbyte och samverkan kan både utveckla befintliga företag och
bidra till att få fler att ta steget att starta företag.
Att arbeta med utveckling och innovation är inte bara dedikerat till och nödvändigt hos
företag i området utan även i civilsamhället och hos invånarna. Området karaktäriseras av
många mindre lokala sammanhang där “alla känner alla”. I denna lokala kontext finns en
kultur av att samverka. När något behöver utföras så löser man det, vilket är en bra grund för
utveckling och förnyelse i området. Våra erfarenheter från tidigare programperioder och
analys av SWOT stärker övertygelsen om att samverkan är en framgångsfaktor för området.
Däremot finns det behov av att använda nya metoder för att stödja och öka graden av
utveckling, nya idéer, experimentella inslag och innovation. Att jobba med olika typer av
öppna plattformar, såsom testbäddar och testarenor13, kan vara ett sätt att stärka utveckling
och innovation. Vi tror att ett utforskande arbetssätt där det är tillåtet att testa och göra
misstag är viktigt för att hitta lösningar på omställningen till ett mer hållbart och klimatsmart
samhälle - för att hitta nya sätt att leva, bo och verka i området.

Attraktiva boendemiljöer och livskvalitet
Vårt område erbjuder attraktiva boendemöjligheter med livskvalitet. Livet-på-landet trenden
har växt sig starkare de senaste åren och visat på landsbygdens möjligheter att bosätta sig
på landet och arbeta digitalt eller arbetspendla. Det är enkelt att arbetspendla till och från
området samt den höga fibertäckningen möjliggör distansarbete. Bostadsutbudet utgörs
främst av villor och gårdar i naturnära läge. I dialogmöten med intressenter framkommer att
livet i området täcker in de tre aspekterna av hållbarhet – platsen skapar möjligheter för
större självförsörjning med stora tomtytor (ekologisk hållbarhet), mindre bolån tack vara
lägre bostadspriser (ekonomisk hållbarhet) och närmare sociala sammanhang i mindre
samhällen (social hållbarhet). Däremot finns det behov av investeringslösningar vad gäller
boende utanför vattennära lägen. Minskat strandskydd skulle öka attraktiviteten för att bygga
i området men detta skapar å andra sidan minskad tillgänglighet till naturvärden. Det finns
även behov av att utveckla infrastrukturen, det är goda kommunikationer mellan större orter
men däremot är det sämre mellan mindre orter. I dagsläget är boende och besökare
beroende av bilen för att ta sig fram i området.

12
13

Värmlandsstrategin 2040
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Engagemang i föreningar och bygder
Utifrån omvärldsbevakning och dialogmöten med intressenter beskrivs att invånare i
området är trygga och bemöter varandra med välvilja. Många beskriver även en stark
framtidstro och ser utvecklingspotential för bygderna. Däremot visar olika studier14 att färre
upplever att de har något meningsfullt att göra eller känner samhörighet med andra. Det är
även många i området som bor ensamma. Vi ser därför att det finns behov av att stärka
samhörigheten och att föreningslivet i bygderna kan ha en aktiv roll i detta.
Föreningslivet bidrar till mycket av det som vi förknippar med livskvalitet, exempelvis hälsa
och kultur, men även mötesplatser, delaktighet och ett ökat samhällsengagemang. Lokala
föreningar och organisationer kan föra bygdernas talan och driva utvecklingsprojekt.
Föreningslivet bidrar även till områdets attraktionskraft - för boende, för besökare och
potentiella inflyttare. En utmaning för föreningar i området är rekrytering av ledare,
styrelseledamöter och personer för ideellt arbete. Mätningar visar också att invånare i
Dalsland är mindre aktiva än t ex invånare i Västra Götaland15. Såväl andelen ungdomar
som andelen kvinnor är färre i föreningarna i området.

Kompetensförsörjning
Tillgång till rätt kompetens och en tydligare kunskapsutveckling utefter arbetsmarknadens
behov är en viktig grundförutsättning för en livskraftig landsbygd. I takt med att traditionella
näringar såsom industri och skogsbruk minskar och nya tillkommer krävs andra
kompetenser, insatser och utbildningar. Vid dialogmötena framkommer att det i området
råder brist på arbetskraft inom vissa yrkeskategorier och arbetslöshet inom andra. Bättre
kunskapsöverföring till unga och nätverkande insatser mellan entreprenörer ses som ett sätt
att utveckla den kompetens som redan finns i området. Därtill kommer insatser för att stärka
företagen inom en rad olika områden, från företagskunskap, marknadsföring,
produktutveckling, prissättning, lönsamhet osv. Förbättrad infrastruktur med goda
kommunikationer på väg och järnväg behövs för att möjliggöra pendling till större
arbetsmarknadsregioner och studieorter. Det ska vara enkelt att arbeta och studera på
distans samt möjlighet att pendla till jobb och studier - men ändå kunna bo och leva i
området.
I dialogmötena framkommer att det finns attityder såsom “här finns inga jobb” och att “man
måste flytta för att göra karriär”. Dessa inställningar anses hämma utvecklingen av
arbetsmarknaden, inte minst för ungdomar på väg ut i arbetslivet. Vi ser därför att det finns
behov av att höja kunskapen om området och synliggöra möjligheterna bland de unga. Till
exempel finns det behov av generationsskiften, vilket kan vara en möjlighet för de unga
samtidigt som det kan gynna företagens tillväxt. Därför är det viktigt med kunskapsöverföring
och att ungdomar får inblick i entreprenörskap och att driva företag.

14
15

Ex. Det goda livet i Dalsland
Det goda livet i Dalsland
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Klimat och miljö
Världen idag står inför stora utmaningar för att hantera de pågående klimatförändringarna.
Konsekvenserna av dessa påverkar såväl människa som miljö. Ett förebyggande
klimatarbete bidrar till att skapa ett tryggt, robust och säkert samhälle med förmåga att
anpassa sig till nya förutsättningar. För att skapa ett mer klimatsmart och stabilt samhälle
behöver vi hitta nya sätt att leva, bo och verka på. Samtliga aktiviteter syftar till att minska
användningen av fossila bränslen och minska vårt fotavtryck. Det kan handla om att skapa
tjänster baserade på delningsekonomi och/eller cirkulär ekonomi, aktiviteter för att höja
beredskapen i området, eller att öka självförsörjningsgraden i området. Det kan även handla
om att skapa ett förändrat konsumtionsmönster. Det finns idag en större efterfrågan och ett
större intresse för förnyelsebara, ekologiska, lokalproducerade och miljöanpassade
alternativ. De regionala utvecklingsstrategierna lyfter särskilt fram bioekonomi som
utvecklingsområde.16
Ett långsiktigt hållbart samhälle kräver även andra typer av ekonomiska system än de vi har
idag. Tjänster baserade på delningsekonomi och cirkulär ekonomi sätts alltmer i fokus och
leder till mer effektiva sätt att använda jordens resurser på. Vid dialogmöten med
intressenter framkom även att området har ett bristande beredskapsläge, vilket synliggjorts
under senaste årens extraordinära händelser såsom torkan 2018 samt Corona-pandemin
2020/2021. I och med Agenda 2030 och dess 17 globala mål, visar det tydligt att hållbarhet
och klimat bör prioriteras och tas på största allvar. Vi ser därför behov av att öka kunskap
och kapacitet för att hantera klimatförändringar samt stärka motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till klimatrelaterade extraordinära händelser.

Vänern
Vänern är Europas tredje största sjö och mycket viktig både för sportfiske och yrkesfiske.
Sportfisketurismen, framförallt efter gädda, har under de senaste åren ökat lavinartat vilket
skapar både stora möjligheter och vissa svårigheter och hot. Det finns en outnyttjad potential
för utvecklandet av sportfisketurismen, men det måste ske på ett både socialt och ekologiskt
hållbart sätt. Yrkesfisket i Vänern har en lång historia men branschen har nu svårigheter
med bland annat föryngring och lönsamhet. Det behövs aktivt arbete för att föryngra
branschen och det behövs även aktivt arbete för att exempelvis skapa samarbetsmöjligheter
mellan yrkesfisket och restauranger. Det behövs även i många fall en ökad förståelse och
förbättrad dialog yrkesfisket och sportfisket emellan och mellan de två inriktningarna och
myndigheterna.
SWOT-analyser, intervjuer och behovsanalyser visar att det trots tidigare genomfört arbete
vidare behöver arbetas med sportfiskeutvecklingen i Vänern för att möta framtida
utmaningar med hot mot för hårt fisketryck samtidigt som näringen bör utvecklas ekonomiskt
för de företag som bedriver verksamhet inom exempelvis sportfisketurism. Vi ser därför ett
behov av att utveckla Vänerns sportfiske och yrkesfiske på ett långsiktigt hållbart sätt utifrån

16

Värmlandsstrategin 2040 och Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.
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ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningar samt skapa bättre förståelse för
näringarna genom utökad dialog och information.

4

Mål, insatsområden och indikatorer

4.1 Vision
Vi ska leva, bo och verka hållbart i attraktiva bygder
Vi tror på våra bygder som framtidsbygder, där vi kan leva, bo och verka hållbart idag - och i
framtiden. Vi tror på att våra bygder kommer vara i framkant när det gäller nya, smarta och
innovativa lösningar som vänder våra utmaningar till möjligheter.
Vi tror på samverkan på alla nivåer av samhället, som skapar nya plattformar att hämta
kunskap, idéer och inspiration. Genom att satsa på nya lösningar och utveckling kommer
vårt område att kännetecknas av god tillväxt, på ett hållbart, kreativt och innovativt sätt.
Visionen är sprungen ur de behov och riktningar som vi observerat. Det första steget via en
öppen enkät där befolkningen och andra intressenter fått svara på frågan “vad är du mest
stolt över i din bygd?”. Det andra steget via våra dialogmöten, där deltagarna fick forma
tankar och idéer inför framtiden genom att besvara vilka styrkor och möjligheter som
bygderna har.
Ur detta har våra mål, insatsområden och vision växt fram. Vi har valt att låta styrkorna och
möjligheterna få styra visionen. Vår vision har formats av de människor som ska omsätta
den till verklighet - våra invånare.
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4.2 Mål
Under den kommande programperioden 2023-2027 kommer Leader Framtidsbygder
fokusera på att skapa smarta landsbygder, bidra till ökad innovation och utveckling samt
klimat och miljö.
Smarta landsbygder är ett koncept från EU-kommissionen som innebär att lokalbefolkningen
använder bygdens unika styrkor och möjligheter som katalysator för hållbar och klimatsmart
utveckling – målsättningen är att tillgångarna används smartare och mer resurseffektivt.
Konceptet smarta landsbygder inkluderar flera av de identifierade behov och
utvecklingsmöjligheter. Här ryms behovet av att synliggöra platsens identitet, behovet av att
arbeta med nyskapande, utveckling och innovation, attraktiva boendemiljöer och livskvalitet
samt behovet av att öka engagemanget i föreningar och bygd. Smarta landsbygder
harmonierar även med de regionala strategiernas fokus på bland annat samverkan och
nytänkande på vår resa mot ett mer hållbart och klimatsmart område.
Centralt är även att ta vara på den drivkraft som finns för att utveckla våra landsbygder där
människor vill leva, bo och verka. Fokuset på ökad innovation och utveckling inkluderar
behoven att främja och utveckla det småskaliga företagandet men även att öka
experimentlustan och innovationskraften hos befolkningen i bygderna. Det överensstämmer
även väl med de regionala planerna där vikten av att stärka företagens och civilsamhällets
innovationskraft och tekniska utveckling inom en rad områden lyfts fram, exempelvis
cirkulära affärsmodeller, digitala lösningar, tjänsteutveckling och internationalisering.
Ett utökat fokus på klimat och miljö utöver de horisontella kriterierna är sprunget ur vår
omvärldsanalys, de regionala planerna samt i dialog med LAG-gruppen. Världen står idag
inför stora utmaningar att hantera de pågående klimatförändringarna. I och med Agenda
2030 och dess 17 globala mål, visar det tydligt att hållbarhet och klimat bör prioriteras och
tas på största allvar. Det finns behov i området att öka kunskap och kapacitet för att hantera
klimatförändringar samt stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade extraordinära händelser.
Utvecklingsstrategin för perioden har tre mål:
●
●
●

Skapa smarta landsbygder
Ökad innovation och utveckling
Minskat klimatavtryck

Skapa smarta landsbygder
Smarta landsbygder är ett koncept från EU-kommissionen som innebär att lokalbefolkningen
använder bygdens unika styrkor och möjligheter som katalysator för hållbar och klimatsmart
utveckling – målsättningen är att tillgångarna används smartare och mer resurseffektivt. Det
handlar alltså om att utifrån bygdernas befintliga resurser hitta kreativa lösningar på lokala
utmaningar, med hjälp av digital teknik, innovation och bättre användning av kunskap. Vikten
av att invånarna driver utveckling lyfts i dialogmötena, enkätresultaten och även de
inventeringar som Västra Götalandsregionen gjort i planen Det goda livet i Dalsland. Nya
lösningar, samverkan mellan aktörer och gemensamma utvecklingspunkter att samlas kring
- det är smarta landsbygder för oss.
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Målet syftar till att skapa smarta landsbygder där befolkningen driver utvecklingen för att
leva, bo och verka i bygderna på ett hållbart sätt. Arbetet avser att ta fram nya hållbara
lösningar i samverkan, generera smarta landsbygdsstrategier samt utveckla platsens
identitet.
Målet bidrar till h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet
bioekonomin och hållbart skogsbruk.
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål: XX (fylls på senare)

Ökad innovation och utveckling
Målet syftar till att stärka företagen och bygderna i sitt innovations- och utvecklingsarbete.
Det kan handla om stöd för att utveckla nya tjänster och produkter, att etablera sig på nya
marknader, utveckla nya metoder och tekniker eller nyskapande idéer med fokus på hållbar
landsbygdsutveckling. Detta görs genom direkta stöd till företag för utveckling och innovation
samt erfarenhetsutbyte. Det kan även vara aktörer i bygderna som genom ett utforskande
arbetssätt stimuleras till nytänkande. Vi tror att det är när kompetenser möts och utmanar
varandra som de verkligt livskraftiga idéerna blir till. Erfarenhetsutbytet och
samverkanslösningar kan ge fler modet att både utveckla idéer och starta nya verksamheter.
Målet bidrar till h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet
bioekonomin och hållbart skogsbruk.
Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål XX(fylls på senare)

Minskat klimatavtryck
Målet minskat klimatavtryck syftar till att skapa ett tryggt, robust och säkert samhälle med
förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Miljön och klimatet sätter ramarna för vad
som är möjligt att göra i våra bygder. Vi behöver arbeta på lokal nivå för att hitta lösningar.
Därför kommer vi att prioritera stöd till projekt och aktiviteter som syftar till att öka kunskapen
kring klimatet samt konkreta aktiviteter för att minska vårt klimatavtryck. Det kan handla om
att skapa tjänster baserade på delningsekonomi och/eller cirkulär ekonomi, aktiviteter för att
höja beredskapen i området, minskad användning av fossila bränslen, eller att öka
självförsörjningsgraden i området.
Målet bidrar till mål h) inom landsbygdsfonden; Främja sysselsättning, tillväxt, jämställdhet
mellan könen, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet
bioekonomin och hållbart skogsbruk samt e) Främja hållbar utveckling och effektiv
förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft och f) Bidra till att skydda den
biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.
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Målet bidrar också till Agenda 2030:s mål ”Hållbar konsumtion och produktion”, ”Hav och
marina resurser” och ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

4.3 Insatsområden
Insatsområdena utgör strategins verktyg och anger inom vilka områden som
utvecklingsinsatserna ska ske.
Utvecklingsstrategin består av fyra insatsområden:
●

●

●
●

Smarta landsbygder
○ Nya lösningar i samverkan
○ Strategier för smarta landsbygder
○ Platsens identitet
Småskaligt företagande
○ Stöd till företag för utveckling och innovation
○ Erfarenhetsutbyte
Klimat och miljö
Hela Vänern

Smarta landsbygder
Smarta landsbygder använder bygdens unika styrkor och möjligheter som katalysator för
hållbar utveckling – där tillgångarna kan användas smartare och mer resurseffektivt med
lokal kunskap och tradition som bas. Området står inför flera strukturella utmaningar såsom
utflyttning, centralisering av service, åldrande befolkning, klimatförändringar, osv. Dessa
utmaningar underlättas om invånare i bygden ges bättre förutsättningar att utforska sin egen
och bygdens fulla potential. Det finns ingen exakt mall för hur en smart landsbygd ser ut,
utan utgångspunkten är de tillgångar och de kunskaper som finns tillgängliga i området. För
att möta behoven för Smarta landsbygder kommer leaderområdet arbeta med tre
fokusområden; nya lösningar i samverkan, strategier för smarta landsbygder samt utveckla
platsens identitet.
Nya lösningar i samverkan – syftar till att stimulera ett behovsstyrt nytänkande hos
befolkningen genom ett utforskande arbetssätt med exempelvis testbäddar och testarenor. I
innovationsmiljön tillåts det att pröva idéer och misslyckanden ses som en kunskapsprocess
i utvecklingsarbetet. Området är identifierat som en geografisk plats med förutsättningar att
testa idéer för hållbar omställning och samhällsutveckling17.
Strategier för smarta landsbygder – syftar till att ge invånare och samhällen metoder och
verktyg för att möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns på
platsen. Aktiviteter som kan få stöd är exempelvis digitala eller fysiska plattformar för
samåkning och återbruk, miljövänliga boendeformer, integration via nätverksgrupper eller
förstudier för att undersöka bygdernas utvecklingsbehov.

17

Det goda livet i Dalsland
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Platsens identitet – syftar till att identifiera en stark platsidentitet skapar förutsättningar för
fler att upptäcka platsen och i nästa led, fler besökare och möjlig ökad inflyttning. En tydlig
platsidentitet förnyar och utvecklar den bild som invånare, aktörer och besökare har av
platsen samt skapar en självkänsla och stolthet för bygden – hit vill människor resa, här vill
människor bo och verka.

Småskaligt företagande
Vårt område har ett utbrett småskaligt företagande som sträcker sig över flera branscher och
näringar, bland annat inom de gröna näringarna och besöksnäringens mångfacetterade
undergrupper (kultur-, natur- och måltidsturism). Det finns en stark entreprenörsanda och
stort engagemang för att området ska leva och utvecklas. Det småskaliga företagandet
bidrar till ett snabbfotat och flexibelt näringsliv, där företagen anpassar sig efter behoven och
möjligheterna för området. Detta är ett signum för området, vilket skapar levande
landsbygder. För att möta behoven för Småskaligt företagande kommer leaderområdet
arbeta med två fokusområden; stöd till företag för utveckling och innovation samt
erfarenhetsutbyte.
Stöd till företag för utveckling och innovation – syftar till att främja företagande och nya idéer
genom stöd till utveckling och innovation. Det kan handla om stöd för att utveckla nya
tjänster och produkter, etablering på nya marknader eller utveckla nya metoder och tekniker
med fokus på hållbar landsbygdsutveckling. Vi stöttar utveckling av företagandet för
breddning, fokusering och/eller omställning av verksamheten.
Erfarenhetsutbyte – syftar till att främja innovation hos företagen genom experimentlust,
erfarenhetsutbyte, inspiration och samverkan. Det krävs att personer möts för att hitta nya
lösningar på problem, men också att identifiera ”mellanrum” där aktörer tillsammans kan fylla
hålen – mötet skapar ringar på vattnet. Vi tror att det är när kompetenser möts och utmanar
varandra som de verkligt livskraftiga idéerna blir till.

Klimat och miljö
Miljön och klimatet sätter ramarna för vad som är möjligt att
göra. Om vi inte har ett fungerande ekosystem finns det inte
någon förutsättning för att skapa liv och ett samhälle för oss
människor att leva i. Det är inte heller möjligt att skapa en
fungerande ekonomi i ett icke fungerande samhälle18. Även
om klimathoten och miljöutmaningarna i hög utsträckning är
globala, får vi idag ta del av alltmer erfarenheter om hur det
ger avtryck på lokal nivå. Det är på den lokala nivån som vi
arbetar för att finna möjligheter och utveckla lösningar. Ett
mer resursbevarande samhälle behöver till exempel en högre
grad av lokal samverkan. Likaså finns det på landsbygden en hel del traditionell
18

Tillväxtverket (2017). Handbok för hållbar besöksnäring.
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överlevnadskunskap och lösningsförmåga inom exempelvis hantverk, livsmedelsproduktion,
byggnation och så vidare – kunskap som är värdefull i omställningen till ett fossilfritt och
hållbart samhälle.
För att möta behoven för insatsområdet klimat och miljö kommer leaderområdet prioritera
stöd till projekt och aktiviteter som syftar till att öka kunskapen kring klimatet samt konkreta
aktiviteter för att minska vårt klimatavtryck. Det handlar om att förebygga för att skapa ett
tryggt, robust och säkert samhälle med förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Det
kan handla om att skapa tjänster baserade på delningsekonomi och/eller cirkulär ekonomi,
aktiviteter för att höja beredskapen i området, minskad användning av fossila bränslen, eller
att öka självförsörjningsgraden i området. Det kan vara ett riktat stöd till enskilda små
företag, men även stöd till bygder och/eller en samling av aktörer. Omvärldsanalysen visar
även att det finns gemensamma nämnare i bioekonomi-området, vilket vi väljer att lyfta fram
i vår strategi.

Hela Vänern
För att nå behoven av utveckling i hela Vänern kommer arbetet i insatsområdet ske genom
samarbeten med övriga leaderområden som omger sjön. Leadermetoden har visat sig vara
ett framgångsrikt arbetssätt för utvecklingen av både sport- och yrkesfisket i Vänern, där
sektorerna närmat sig varandra på ett sätt som inte funnits tidigare. För att möta behoven
kommer leaderområdet arbeta med tre fokusområdena; framtidens sportfiske, kunskap för
alla samt vänerfisk på tallriken.
Framtidens sportfiske - syftar till att genom utveckling av turismföretagandet kopplat till
sportfiske, fördjupning i de ekologiska aspekterna kopplade till ett ökat fisketryck samt
åtgärder för att minska negativa effekter framtidssäkra Vänern som en attraktiv
sportfiskedestination.
Kunskap för alla - syftar till att genom ökad kunskap och kunskapsspridning om yrkesfiske,
sportfiske och Vänerns ekologi skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.
Vänerfisk på tallriken - syftar till att genom förbättrade dialog mellan yrkesfisket och
myndigheterna, företagsutveckling, nyrekrytering och förbättrade möjligheter för lokal
förädling och samarbeten med lokala restauranger bidra till möjligheterna för ett långsiktigt
hållbart yrkesfiske i Vänern.
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Kommunstyrelsen

Ärende gällande Folkomröstningar

Sverigedemokraterna vill se över möjligheten att införa flera kommunala folkomröstningar
där frågar av principiell betydelse för kommunens fortsatta utveckling.

Förslag till beslut:
-

Kommunstyrelsen ger Förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer när
folkomröstningar skall användas som verktyg för att fatta beslut.

Christoffer Wallin
Gruppledare SD

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
D atum

2021-09-29
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1(2)
Dnr: KS 2021-000205

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Delårsrapport januari-augusti 2021 för
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad delårsrapport omfattande
perioden januari-augusti 2021

Sammanfattning
Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en avvikelse mot budget
med 500 tkr.
För kommundirektörens ansvar prognostiseras ett överskott om 100 tkr, vilket är
ett lägre överskott än beräknat i prognosen i april, 370 tkr. Större negativa
avvikelser finns inom den politiska verksamheten till med -250 tkr och kostnaden
för SML-IT till -200 tkr. Rekryteringskostnad för kommundirektör och
förvaltningschef uppgår till 294 tkr vilket också bidrar till det minskade överskottet.
Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 400 tkr.
Kostnaderna för växeln är lägre. Överskottet orsakas också av föräldraledigheter
och sjukskrivningar. En översyn av budgeten inom denna enhet ska göras.
Investeringar
Prognosen visar att anslagen kommer inte förbrukas under året. Den stora
osäkerheten är anslaget för digitalisering som är avhängigt andra förvaltningars
planering av digitaliseringsprojekt. Även görs en bedömning att enbart hälften av
det budgeterade anslaget för det nya ekonomisystemet kommer förbrukas. Totalt
visar prognosen på att 2,6 mnkr kommer inte förbrukas av anslaget på 4,3 mnkr.
Måluppföljning
Av fullmäktiges fyra inriktningsmål är bedömningen att tre är delvis uppfyllda och
et är i hög grad uppfyllt.
Åtgärder
Totalt sett har kommunstyrelsen ett överskott i prognosen så inga åtgärder
behöver beslutas. Det är dock viktigt med en fortsatt noggrann uppföljning då det
finns negativa budgetavvikelser inom delar av verksamheten.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Se ovan
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Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
KS diarie
Ekonomiavdelningen
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Nämndsordförande
Kommunstyrelsens ordförande Jan Hognert (M)

Förvaltningschef
Kommundirektör Håkan Sundberg
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Maltes stig. Fotograf Lotta Karlsson

Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsiktsplikt över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel - eller delägda
bolagsverksamhet.
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet och ansvara för den egna
förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet.

Viktiga händelser
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande

I april meddelade Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att de avslutar sina uppdrag
i Munkedals kommun i september 2021. Båda menar att de ser fördelar med att deras ersättare
kommer på plats innan valet 2022. Rekryteringen är klar och Ylva Morén blir ny kommundirektör med
tillträde i oktober. Christoffer Rungberg (M) har valts till ny ordförande i kommunstyrelsen och börjar
i september.
Upphandlingen av ekonomisystem genomfördes under perioden och det var Unit4 som vann
upphandlingen. Införandet startar under hösten och systemet tas i drift under våren 2022.
Ett beslut om att inleda en upphandling av ett nytt HR- och lönesystem beslutades under perioden.
HR-avdelningen
HR-avdelningen har färdigställt förslag till kompetensplattform som antogs av kommunstyrelsen, vilket
var ett av KS verksamhetsmål för 2020. I samarbete med kommunikatör har HR-avdelningen tagit fram
material för introduktion av nyanställda "vägledning för nyanställd medarbetare". I augusti startades
upphandling av nytt HR- och lönesystem i samarbete med konsultföretag och en tidsplan sattes inför
de aktiviteter som ska genomföras under kommande året, för att vi ska ha ett upphandlat system på
plats maj-juni 2022. Under våren har HR-avdelningen i samarbete med bemanningsföretag, samordnat
två omfattande rekryteringsprocesser och i början av juli skrevs anställningsavtal för ny
kommundirektör samt förvaltningschef, som påbörjar sina anställningar i oktober. Avslutningsvis
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ansökte ekonomiavdelningen och HR-avdelningen i augusti om medel från Socialstyrelsens
återhämtningsbonus, som också beviljades, vilket innebär att vi får bidrag för en extra resurs som
kommer att arbeta med insatser kring hälsofrämjande, arbetsmiljö och sjukfrånvaro för
välfärdsförvaltningens chefer och medarbetare.
Ekonomiavdelningen
Munkedal och Sotenäs kommun har upphandlat ett gemensamt ekonomisystem. Det blev Unit4 som
vann upphandlingen. Införandet startar under hösten och systemet tas i drift under våren 2022.
Avdelningen har haft en lägre servicenivå inom upphandling då vi inte har haft full bemanning.
Ekonomiavdelningen har flyttat till postlokalen där man delar lokal med HR avdelningen.

Administrativa avdelningen
En ny kommunsekreterare har rekryterats och påbörjat anställningen i augusti. En ny telefonioperatör
är sedan tidigare upphandlad av SML-IT och har i juni gått i drift. Parallellt har ett uppgraderat
växelsystem tagits i bruk. Nämndsekreterarna har sedan i augusti sin arbetsplats i den förvaltning de
arbetar mot. Ett komplement till diariesystemet har köpts in så ärenden kan sökas på hemsidan. En
chatbot har köpts in och kommer införas i oktober. Införandet av e -arkiv fortgår med anslutning av ett
verksamhetssystem i taget. Arbete pågår med att ta fram bland annat servicepolicy, strategisk
kommunikationsplan samt grafisk manual.
Löneavdelningen
Löneavdelningen har fortsatt arbetet med att öka självrapporteringen direkt i Heroma. Beslut har tagit
att avbryta införandet av LAS-hantering samt anställningsavtal i Heroma och istället fortsätta att ha
dessa funktioner kvar i WinLas.
Beslut är fattat att påbörja upphandling av HR- och lönesystem under innevarande år. Målsättningen
är att upphandlingen ska vara klar och eventuellt införande färdigt sommaren 2023. Konsultstöd har
upphandlats och projektsamordnare kommer att anställas under året

Ekonomi
Resultaträkning
Konto

Utfall Jan Aug 2020

Utfall Jan Aug 2021

Bud Jan - Aug
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Intäkter

13 285

13 677

12 136

1 541

Summa Intäkter

13 285

13 677

12 136

1 541

Personalkostnader

-19 367

-20 176

-20 129

-47

Övriga verksamhetskostnader

-28 992

-28 103

-28 727

625

Summa Kostnader

-48 360

-48 278

-48 856

578

Summa Resultaträkning

-35 075

-34 601

-36 719

2 119

Förvaltningen redovisar per augusti ett utfall på 34 601 tkr och en positiv budgetavvikelse på 2 119 tkr.
Största överskottet finns hos administrativa avdelningen och kommundirektörens ansvarsområde.

Intäktsanalys
Intäkterna för perioden uppgår till 13 677 tkr vilket är 1 541 tkr mer än budgeterat.
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Budgetavvikelsen för förvaltningen avser främst ersättning från Försäkringskassan avseende
kompensation för höga sjukkostnader, medel från Socialstyrelsens återhämtningsbonus och högre
intäkter än budgeterat beroende på att 50% tjänst som säkerhetsstrateg faktureras till Sotenäs
kommun.

Kostnadsanalys
Förvaltningens totala kostnader har en positiv avvikelse med 578 tkr mot budget.
Personalkostnaderna för perioden ligger i nivå jämfört samma period föregående år.
Övriga verksamhetskostnader för perioden är 497 lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för
övriga verksamhetskostnader beror främst på lägre kostnader för översiktsplan än samt KS förfogande
post är ej nyttjad under perioden.
Övriga verksamhetskostnader är 881 tkr lägre än föregående år. Avvikel sen beror främst på högre
kostnader föregående år avseende datakostnader.

Eget kapital
Nämnd

Ingående
eget kapital

Kommunstyrelsen

1346

Årets
resultat

Justerad
resultatöverföring

Utgående
eget kapital

Kommunstyrelsen har eget kapital om drygt 1,3 mnkr. För närvarande finns inga planer på att ta detta
i anspråk.

Driftredovisning ansvar
Ansvar

2020 Utfall
Helår

2021 Prognos
helår

2021 Budget
Helår

2021 Avvikelse
Prognos

Kommundirektör

-28 653

-29 120

-29 220

100

HR-avdelningen

-4 671

-5 253

-5 253

0

Ekonomiavdelningen

-7 537

-8 228

-8 228

0

Löneenheten SML

-2 580

-2 862

-2 862

0

Administrativa avdelningen

-9 199

-9 226

-9 626

400

Summa Kommunstyrelsen

-52 639

-54 689

-55 189

500

Det prognostiserade resultatet för kommunstyrelsen är en positiv avvikelse mot budget på 500 tkr.
Kommundirektör
För kommundirektörens ansvar prognostiseras ett överskott om 100 tkr, vilket är ett lägre överskott
än beräknat i prognosen i april, 370 tkr. Kostnaden för arbete med översiktsplanen är beräknat till 650
tkr. I prognosen har det även beräknats att 350 tkr av förfogandeposten på 1000 tkr kommer att tas i
anspråk. Kommundirektörens gemensamma verksamhetskostnader prognostiseras till - 450 tkr,
näringslivsverksamheten till ett nollresultat, den politiska verksamheten till -250 tkr och kostnaden för
SML-IT till -200 tkr. Även rekryteringskostnader för kommundirektör och förvaltningschef som uppgår
till 294 tkr och bidrar till det minskade överskottet.
Kommundirektörens avvikelse mot budget för perioden januari till augusti uppgår till 764 tkr. Det beror
främst på att KS förfogande post inte är utnyttjad.
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HR-avdelningen
HR- avdelningen prognostiserar ett nollresultat och avdelningens avvikelse mot budget för perioden
januari till augusti uppgår till 182 tkr. Det beror främst på medel från Socialstyrelsens
återhämtningsbonus.
Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningens prognostiserar ett överskott 200 tkr mot budget vid årets slut. Avdelningen
beräknar ha ett överskott främst på grund av lägre personalkostnader ti ll följd av sjukskrivningar och
att man under del av året inte ersatt en föräldraledighet.
Bilvårdsenheten beräknar ett underskott vid årets slut på minus 200 tkr.
Totalt sett beräknar avdelningen ett noll resultat, vilket är i linje med prognosen i april.
Ekonomiavdelningens avvikelse mot budget för perioden januari till augusti uppgår till en positiv
avvikelse, 143 tkr. Det beror främst på lägre personalkostnader. Personalkostnaderna har minskat
främst till följd av att avdelningen inte har tillsatt vikarie under en längre föräldraledighet.
Bilvården visar ett underskott på 241 tkr. Det beror främst på att bilvården har budgeterat en vinst,
150 tkr för att finansiera översiktsplanen, färre bilar har avyttrats samt att service och reparationer har
ökat under året.
Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut på 400 tkr och avdelningens
avvikelse mot budget för perioden januari till augusti uppgår till 837 tkr. Kostnaderna för växeln är
lägre. Överskottet orsakas också av föräldraledigheter och sjukskrivningar. En översyn av budgeten
inom denna enhet ska göras.
Löneavdelningen
För löneavdelningen ligger prognosen på budgeterad nivå

Investeringsredovisning
Projekt

Utfall Jan Aug 2021

1001 Digitalisering
1005 Uppföljningssystem
1082 Nätverkskomp och Dataserv.

-40

1306 Förändrad dokumenthanteri ng
1315 Nytt eHandelssys/ek.sys tem
Summa Alla projekt

-40

Budget tot
2021

Prognos
Augusti 2021

-2 000

-500

-50

-50

-450

-200

-250

-150

-1 500

-750

-4 250

-1 650

Projekt 1001. Digitalisering. Projektet avser införande av e -tjänster inom olika områden av
administration. Budgetanslaget har utökats med föregående år överskott. Det har aviserats inköp från
förvaltningarna som kommer ske under hösten.
Projekt 1005. Uppföljningssystem beslutstöd Hypergene. Budgetanslaget kommer att förbrukas under
året.
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Projekt 1082 Nätverkskomponenter används främst för utbyte och utbyggnad av accesspunkter i
verksamhetslokaler. En del av medlen beräknas användas för utbyggnad av så kallad fri wifi på i ett
antal publika miljöer. Vidare bedöms medel användas för uppdatering av accesspunkter i Hedekas
skola i samband med ombyggnad av lokaler.
Projekt 1306 beräknas användas till inköp av funktion för diarium på hemsidan för publik sökning av
ärenden och handlingar.
Projekt 1315 nytt ekonomisystem. Upphandling av nytt Ekonomiprogram pågår. Engångskostnaderna
i samband med byte av ekonomisystem redovisas som investeringar.

Personal
Attraktiv arbetsgivare
Sjukfrånvaro %
Sjukfrv %, ack
Augusti 2020

Sjukfrv %, ack
Augusti 2021

Åldersintervall

3.23%

4.40%

<=29

2.29%

6.33%

30-39

6.49%

8.54%

40-49

2.36%

0.89%

50-55
>=56

1.41%
2.48%

65-67

4.95%
0.00%

Sjukfrånvaron för perioden januari-augusti 2021 uppgår till 4,40% vilket är en ökning jämfört med
föregående år där den uppgick till 3,23 %. Ökningen beror på längre sjukskrivningar samt mer
korttidsfrånvaro.

Antal anställda
Utfall 2020

Utfall 2021

Alla anställningsformer

46

45

Tillsvidare

44

43

2

2

Tidsbegränsad

Antalet anställda har minskat med en person, byte till annan förvaltning.
HR-avdelningen
Förstärkning under perioden november-mars inför löneöversynen 2021, med en timanställd för
arbetet med lönekartläggning. En visstidsanställd medarbetare på grund av föräldraledighet.
Administrativa avdelningen
En medarbetare övergått till en annan förvaltning vid det senaste årsskiftet. Det kan också noteras att
den nye säkerhetssamordnaren är anställd på 100% med placering på avdelningen, men att 50% av
tjänsten säljs till Sotenäs kommun. Slutligen har en medarbetare under det gångna året deltidspension
med 25%.
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Sysselsättning
Antal
anställningar
2020

Antal
anställningar
2021

0-74%

1

2

75-99%

1

2

44

41

100%

HR-avdelningen
Fyra heltidsanställda, varav en timanställd under perioden.
Ekonomiavdelningen
Elva heltidsanställda.
Administrativa avdelningen
En medarbetare har under året valt att ta ut delpensionering om 25%.
Kommundirektör
Samtliga anställda har önskad sysselsättningsgrad.
Löneavdelningen
Samtliga anställda har önskad sysselsättningsgrad.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
HR-avdelningen
Medarbetarenkäten OSA är genomförd och visar på positiva resultat för trivsel, gemenskap,
arbetsuppgifter och ledarskap, dock ligger hög arbetsbelastning kvar som en åtgärd, vilket avdelningen
kommer att arbeta med under hösten genom kartläggning av samtliga arbetsuppgifter. Avdelningen
har fyra medarbetare inklusive chef, vilket blir sårbart när två av dem är föräldralediga och har ersatts
med vikarier, vilket innebär en viss snedbelastning för de två ordinarie medarbetarna.
Ekonomiavdelningen
Arbetsmiljön är en återkommande punkt på avdelningens arbetsplatsträffar. Avdelningen har gått
igenom OSA-enkäten som genomförts under året.
Administrativa avdelningen
De flesta av avdelningens medarbetare har besvarat besvarat OSA-enkäten. Enkätresultatet har gåtts
igenom på APT. Det är främst målarbetet som upplevs okänt av medarbetarna. Den fysiska
arbetsmiljön tas upp på varje APT.

Löneavdelningen
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Enheten har efter genomförd OSA-enkät år 2020 gått igenom denna tillsammans och skapat en
handlingsplan. Någon fysisk skyddsrond är inte genomförd under senaste året på grund av
distansarbete.

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktiges inriktningsmål
Inriktningsmål

Bedömning

Trend

1. Inriktningsmål: Alla ska vara anställningsbara
2. Inriktningsmål: Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor
för hela befolkningen
3. Inriktningsmål: Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs
utifrån behov
4. Inriktningsmål: Munkedal ska bidra med minskad klimatpåverkan

Nämndens verksamhetsmål och mått
Nämndens verksamhetsmål är en konkretisering av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska
vara mätbara.
1.1 Verksamhetsmål: Skapa förutsättning för nya former av sysselsättning
Bedömning

Trend

Utredning om möjlighet att införa idéburet offentligt partnerskap (IOP) genomförs under hösten.

Mått

Kön

Utfall

Mål 2021

Utredning om
möjlighet att
införa idéburet
offentligt
partnerskap (IOP)
har presenterats
för
kommunstyrelsen.

Bedömning

Trend

1

1.2 Verksamhetsmål: Ökad inkludering genom att fler har sysselsättning
Bedömning

Trend

Utredningsarbetet om möjlighet till prestationsbaserat försörjningsstöd har påbörjats.

Mått
Utredning om möjlighet till prestationsbaserat
försörjningsstöd har presenterats för
kommunstyrelsen

Utfall

Mål 2021
1

Bedömning
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2.1 Verksamhetsmål: Bra och attraktiva bostäder och boendemiljöer
Bedömning

Trend

Arbete med bostadsförsörjningsprogrammet har påbörjats

Mått

Utfall

Mål 2021

Arbete med att ta fram bostadsförsörjningsprogram
har påbörjats.

Bedömning

1

3.1 Verksamhetsmål: God tillgänglighet, service och bemötande
Bedömning

Trend

Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom förvaltningarna för fysisk och digital tillgänglighet, service och bemötande k ommer
fastställas under hösten.

Mått

Utfall

Mål 2021

Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom
förvaltningarna för fysisk och digital tillgänglighet,
service och bemötande har presenterats för
kommunstyrelsen

Bedömning

1

4.1 Verksamhetsmål: Klimatpåverkan ska beaktas inför politiska beslut
Bedömning

Trend

Arbete pågår med att införa en punkt om klimatpåverkan under rubriken ”Särskilda överväganden” i mallen för tjänsteskrivelser.
Personal som skriver tjänsteskrivelser kommer att få utbildning och guidning i ämnet .

Mått

Utfall

Mål 2021

Konsekvensbeskrivning med
utgångspunkt i klimatkonventionen
har införts i mall för kommunens
tjänsteskrivelser

Bedömning

Trend

1

4.2 Verksamhetsmål: Kunskapsnivån för hur Munkedal kan minska sin klimatpåverkan ska öka
Bedömning

Trend

Arbete pågår med att ta fram ett program för utbildning i klimat- och miljöfrågor som gäller både tjänstemän och förtroendevalda

Mått

Utfall

Mål 2021

Bedömning

Trend
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Program för utbildning i klimat- och
miljöfrågor för tjänstemän och
förtroendevalda är framtaget.

1

Framtid
HR-avdelningen
Många av kommunens verksamheter har hög sjukfrånvaro (både kort- och långtid) och vars åtgärder
fortsatt hanteras, vilket kan få konsekvenser av att kostnaderna för företagshälsovården kan öka något
mer än beräknat, då budgeten är neddragen från 2021. Socialstyrelsens bidrag från
återhämtningsbonusen kommer som ett glädjande tillskott, då en resurs inom kort ska rekryteras och
som kommer att arbeta inriktat kring insatser för att kunna sänka välfärdsförvaltningens höga sjuktal.
Införande av funktionen sjuk- och friskanmälan i samarbete med företagshälsovården kan
förhoppningsvis införas i början av 2022 och som på ett systematiskt sätt kan leda till minskad
sjukfrånvaro i hela kommunen. En förändring av LAS genomförs i oktober och handlar om att tiden för
konvertering av visstidspersonal är sänkt, vilket kan få konsekvenser av att fler får en
tillsvidareanställning fortare än beräknat och därmed behöver verksamheterna vara mycket
uppmärksamma på detta för att inte få en övertalighetssituation. Fortsatt arbete med
kompetensplattformen och förvaltningarnas val av aktiviteter, framtagning av digitala utbildningar
utifrån förvaltningarnas behov samt planerad introduktion av nya chefer. Under hösten genomför HRavd utbildningar i ledarskap, introduktion av nya chefer, samverkan och rekrytering.
Lönebildningsprocessen för 2022 startar i september genom den årliga lönekartläggningen.
Ekonomiavdelningen
Avdelningen ska i det korta perspektivet lägga fokus på att implementera det nya ekonomisystemet. I
det längre perspektivet så ska avdelningen utveckla samarbetet med Sotenäs kommunen för at t
minska sårbarheten och kunna göra effektivitetsvinster.
Den fortsatta digitaliseringen ska inriktas på att automatisera processer, öka tillgängligheten samt
upprätthålla en bra service till de som har kontakt med avdelningen.
Avdelningen ska också arbeta med att utveckla vårt stöd till verksamheten genom att förenkla de
ekonomiadministrativa processerna i kommunen så att mer tid kan läggas på att utveckla och styra
kärnverksamheten. Ett ständigt förbättringsarbete.
Administrativa avdelningen
Nämndssekreterarna kommer den 1 januari 2022
nämnder/förvaltningar som de arbetar för.

organisatoriskt att flyttas till de

Arbetet med införande av e-arkiv fortgår och fler verksamhetssystem är på väg att anslutas.
Arbetet med att skapa fler e-tjänster på. En chatbotfunktion kommer att införas under oktober. Etjänsterna tillsammans med chatboten och hemsidan är en viktig del i att tillhandahålla service 24/7.
Folkhälso- och säkerhetsstrategerna samarbetar kring de trygghetsskapande åtgärderna tillsammans
med verksamhetsrepresentanter och polis. Arbetet fortskrider och samordnas med liknande insatser i
Sotenäs kommun.

46

Webb- och kommunikationsverksamheten arbetar fortlöpande med utveckling av hemsida och sociala
medier. Ett samarbete ska påbörjas med övriga SML-kommuner kring de verktyg som används för
arbetet. En ny kommunikationsstrategi är under framtagande tillsammans med en grafisk manual.

Löneavdelningen
Verksamheten ska fortsätta effektivisera och digitalisera fler arbetsprocesser. På sikt ska även
kostavdrag och pedagogiska måltider förhoppningsvis kunna ske på ett mer effektivare sätt än idag.
Det är vår ambition att även kunna hantera förtroendevaldas ersättningar direkt via Heroma eller
annat lämpligt verksamhetssystem. Integration med Skatteverket QID kommer att ske närmsta tiden
vilket kommer att öka kvalitén på de adresser, namn och personuppgifter som läggs in i Heroma.
Upphandling av HR- och lönesystem påbörjas under året och fokus kommer de närmsta åren vara att
göra en behovsanalys samt kravspecifikation och införande av ev nytt system och nya arbetssätt.
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Delårsrapport januari-augusti 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättad delårsrapport omfattande perioden januari-augusti 2021

Sammanfattning
Resultatet för kommunen under årets 8 första månader uppgår till 24,3 mnkr vilket är 2,2 mnkr
bättre än samma period 2020. Helårsprognosen beräknas till 26,5 mnkr. Budgeterat resultat är
14,3 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 12,2 mnkr och därmed uppfylls det finansiella
resultatmål som kommunfullmäktige beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till -8,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den
största avvikelsen med ett befarat underskottet på -9,0 mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden
prognosticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig
utökning av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret prognosticerar en
positiv avvikelse med 1,2 mnkr
Årets investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr att jämföra med budget på 173 mnkr .
Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid delåret till 54,8 procent, en liten ökning från
årsbokslutets 53,1 procent.
Koncernens resultat för perioden januari-augusti 2021 uppgår till 26,6 mnkr, en förbättring med
2,2 mnkr jämfört med samma period föregående år vilket beror på kommunens förbättrade
resultat. Investeringsvolymen under perioden uppgår till 42,6 mnkr. Investeringarna avser i
huvudsak fastigheter i kommunen och Munkbo samt VA -anläggningar i Munkedal Vatten AB.

Covid-19
Vaccinationerna har gjort att påverkan på kommunens verksamhete r har minskat. Strategin för
kommunens arbete har varit att i stort följa de direktiv som getts av folkhälsomyndigheten.

Måluppfyllelse
Av de finansiella inriktningsmålen för god ekonomisk hushållning är två av tre uppfyllda. Det är
målet om självfinansieringsgrad för reinvesteringar som inte uppfylls. De fyra inriktningsmålen
bedöms vara delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms öka under resterande del av året. En ökad
måluppfyllelse krävs även för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd enligt de
fastställda kriterierna.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
se ovan
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommundirektör
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Den kommunala koncernen
Kommunens verksamhet bedrivs till största delen i förvaltningsform via de kommunala nämnderna. Till det
kommer kommunens koncernföretag; Munkedals Bostäder AB, Munkedal Vatten AB, Dingle industrilokaler AB
och Vadholmen Foss 2:81 mfl AB samt kommunens uppdragsföretag; Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening
Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. IT-, Miljö- och Löneverksamheten bedrivs tillsammans
med Sotenäs och Lysekils kommuner.

Delåret i sammandrag
Kommunkoncernen
Koncernens resultat för perioden januari-augusti
2021 uppgår till 26,6 mnkr, en förbättring med 2,2
mnkr jämfört med samma period föregående år
vilket beror på kommunens förbättrade resultat.
Investeringsvolymen under perioden uppgår till 42,6
mnkr. Investeringarna avser i huvudsak fastigheter
i kommunen och Munkbo samt VA-anläggningar i
Munkedal Vatten AB.
Kommunen
Resultatet för kommunen under årets 8 första
månader uppgår till 24,3 mnkr vilket är 2,2 mnkr
bättre än samma period 2020. Helårsprognosen
beräknas till 26,5 mnkr. Budgeterat resultat är 14,3
mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på 12,2
mnkr och därmed uppfylls det finansiella resultatmål
som kommunfullmäktige beslutat för 2021.
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-8,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -9,0
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning
av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att
nämnden för helåret prognosticerar en positiv
avvikelse med 1,2 mnkr
Årets investeringar beräknas uppgå till 92 mnkr att
jämföra med budget på 173 mnkr.

Kommunens soliditet är fortsatt bra och uppgick vid
delåret till 54,8 procent, en liten ökning från
årsbokslutets 53,1 procent.
När det gäller Mål för god ekonomisk hushållning så
visar uppföljningen efter åtta månader att full
måluppfyllnad inte kommer att uppnås för vare sig
de finansiella målen eller verksamhetsmålen. En
ökad måluppfyllelse krävs även för att god
ekonomisk hushållning ska anses vara uppnådd
enligt de fastställda kriterierna.
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig.
I augusti 2021 ligger invånarantalet på 10 595.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Samhällsekonomin
I SKR:s ekonomiska rapport i maj görs följande
bedömning av samhällsekonomin. Trots omfattande
restriktioner och vågor av hög smittspridning
befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både
globalt och i Sverige. Under loppet av 2021
beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och
prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3
procent, vilket skulle innebära att raset från 2020
hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma
nivå som två år tidigare – skulle normalt sett
beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den
berg- och dalbana som pandemin försatt
världsekonomin i framstår återhämtningen snarast
som en framgång, när man betänker de dramatiska
nedgångarna i ekonomierna under våren 2020.

Skatteunderlaget
Skatteunderlaget ökar relativt långsamt de
kommande åren. Det viktigaste måttet på
skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten
2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den
historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det
förutsätter konjunkturell återhämtning samt att
pris- och löneökningarna på sektorns kostnader
förblir måttliga hela vägen fram till 2024.

Både i år och 2022 beräknas hög BNP-tillväxt. I
Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög
grad drivas av hushållens konsumtion, som alltmer
kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats
hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt
starkare återhämtning för antalet arbetade timmar i
Sverige. Utsikterna för en snar och snabb uppgång i
antalet sysselsatta kommer dock att begränsas av
en uppgång i medelarbetstiden, som sker när allt
fler anställda går upp i arbetstid. Medelarbetstiden
kommer i år att drivas upp av dels ett lägre
nyttjande av systemet för korttidspermitteringar,
dels genom sjunkande sjukfrånvaro. Det kommer
att dröja flera år innan arbetsmarknaden är
återhämtad efter pandemin. Förutom ”mer arbete
per sysselsatt” i år och nästa år, antas krisen driva
på en strukturomvandling. Det kommer att vara en
stor utmaning att förbättra matchningen på
arbetsmarknaden, genom utbildning och
omskolning, för att bryta trenden för framförallt
utsatta gruppers arbetslöshet. En del av de jobb
som har gått förlorade kommer sannolikt inte
tillbaka. Trots en tämligen snabb svensk
konjunkturuppgång beräknas i scenariot andelen
arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före
pandemin. I den medelfristiga framskrivningen
ebbar lågkonjunkturen ut först 2024. Trots den
skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande
finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga
finanserna starka.

På sikt faller nivån på statsbidragen och den
ekonomiska utmaning som noterats under många år
blir allt tydligare ju längre sikt som kalkyler över
sektorns ekonomi sträcker sig. Att ekonomin för
närvarande är stark i kommunerna och regionerna
är en följd av de stora tillfälliga tillskotten och den
unika situationen. Det finns därför inget utrymme
för kommuner och regioner att låsa fast sig på en
kostnadsnivå som ligger för högt när statsbidragen
minskar. Det är nu snarare tillfälle att genomföra
åtgärder och satsningar som effektiviserar
verksamheterna och håller tillbaka
kostnadsökningarna på sikt.

De stora underskotten i den offentliga sektorns
finansiella sparande 2020 och 2021 ändrar inte
detta. Som andel av BNP var den svenska offentliga
bruttoskulden 2019 betydligt lägre än i många
andra länder. Och utvecklingen under pandemin har
inneburit en större skulduppgång i omvärlden än i
Sverige.

Utmaningar väntar
Många utmaningar väntar kommuner och regioner
när pandemin klingar av. Det handlar om vård som
inte har kunnat utföras, omsorgsinsatser som ställts
in och skolverksamhet för barn, unga och vuxna
som har haft mycket stora utmaningar.

Ett sätt att underlätta för både statens och
kommunsektorns planering skulle vara mer
långsiktiga beslut om statsbidragens utveckling.
Dessutom skulle en metod vid kriser och särskilda
händelser som påverkar skatteintäkterna negativt
kunna vara att staten garanterar en viss nivå på
skatteintäkterna och justerar statsbidragen med
hänsyn till detta, så att kommuner och regioner
vare sig blir över- eller underkompenserade och kan
planera sin verksamhet långsiktigt. Dagens situation
med oförutsedda och kortsiktiga bidrag är inte bra
för någon part. Stora överskott riskerar att driva
upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden
på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.
Kommunens förutsättningar
Det kan konstateras att osäkerheten kring den
ekonomiska utvecklingen är stor. För Munkedals
kommun innebär det en risk för att kommunens
ekonomi kommer utvecklas svagt då staten minskar
det kortsiktiga satsningar som genomförts unde r
pandemin.
Med den osäkerheten så är det viktigt att
kommunen håller fast vid sitt ekonomiska
resultatmål. En ekonomi i ordning ger oss en större
handlingsfrihet att genomföra de nödvändiga
investeringarna som behövs för att utveckla
kommunen. Vi ser att det återhämtningen av
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ekonomin börjat men frågan är hur stark den blir
och hur snabbt den kommer.

Bostadsbolaget har i dagsläget inga lediga
lägenheter.

Den övergripande ekonomiska utmaningen för
Munkedals kommun under den kommande
planperioden, är att bibehålla ekonomiska
förutsättningar som utrymme för investeringar och
framtidssatsningar för att nå visionen;

Under året har privata byggherrar startat
byggnation av hus och lägenheter. Pågående
byggnationer av bostadsrätter med centralt läge
kommer ge ett välkommet tillskott till
bostadsmarknaden.

”Munkedal – mer av livet. En hållbart växande
kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss
an framtidens utmaningar tillsammans!”.

Det finns lediga villatomter till försäljning i alla
kommunens tätorter. Det kan bidra till en fortsatt
inflyttning av barnfamiljer.

Befolkningsutveckling
Befolkningsökningen från tidigare år håller i sig och
nu ligger invånarantalet på 10 595 invånare.
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för det
senaste året. Den stora ökningen ligger på invånare
65-79 år.

Näringsliv
Näringslivet i Munkedals kommun är varierat med
sina cirka 1 385 aktiva företag/avdelningar. Arctic
Paper är det största företaget med drygt 300
anställda, men i övrigt domineras näringslivet av
fåmansföretag inom flertalet branscher där bygg
och handeln är de största utifrån antalet aktiva
företag och tillverkning utifrån antalet anställda.

Antal invånare
0–5 år
6–15 år
16–19 år
20–64 år
65–79 år
80+
Totalt

aug 20
662
1 232
464
5 511
1 946
756
10 571

aug 21
656
1 225
466
5 533
1962
753
10 595

Födelsenettot är negativt och det beror på
sjunkande födelsetal. Antal invånare som avlidit
under perioden är samma som 2020 trots att
pandemins effekter klingat av. Inrikes flyttningar
ger ingen befolkningsökning 2021 men invandringen
ger fortsatt befolkningsökning. Tabellen nedan visar
en översikt över befolkningsförändringar under
perioden.
Översikt
Befolkningsförändringar
Födelsetal
Dödsfall
Summa födelsenetto

aug 20
66
-83
-17

aug 21
62
-83
-21

390
-353
37

390
-393
-3

Invandring
Utvandring
Summa in- och utvandringsskillnad

45
-6
39

47
-10
37

Summa flyttningsförändring

76

34

Summa folkmängdsförändring

59

13

Inflyttning
Utflyttning
Summa inrikes flyttningsförändring

Bostadsförsörjning
Som boendekommun har Munkedal ett varierat
utbud, allt från ett kustnära boende på Tungenäset
till ett boende för dem som föredrar att bo på
landsbygden.
Kommunen har i dagsläget för få nya bostäder
vilket är en utmaning framöver. För Munkedals del
är det viktigt att ”flyttkedjan” fungerar dvs att äldre
kan lämna sin villa för att flytta till en lägenhet i ett
centralt läge och sälja villan till en ung familj.

Näringslivet har en stor spridning i geografin och
präglas av en stark entreprenörsanda. 86 procent
av företagen har färre än 5 anställd. Endast 5
procent har 10 eller fler anställda.
Munkedals kommun är en pendlingskommun. Det
betyder att många har valt att bosätta sig i
kommunen av andra skäl än att arbetsplatsen finns
där. C irka 2 000 invånare pendlar dagligen till en
anställning i en annan kommun. Det pendlas också
in till Munkedal från andra kommuner. C irka 1 200
personer pendlar dagligen in till kommunen från en
annan kommun i vårt närområde. Vanligaste är att
pendling sker både till och ifrån Uddevalla
Under året har marketableringar blivit genomförda
vilket ger totalt cirka 740 000 kvadratmeter
detaljplanerad industri/handelsmark ledig inom
kommunens gränser. C irka 43 procent av ytan är
kommunal mark, resterande privat.
Arbetsmarknad
Arbetslösheten har ökat jämfört med 2019. Det
gäller i både riket, länet och kommunen.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd
Riket
Västra Götaland
M unkedal

aug 20
7.1%
8,8%
9.2%

aug 21
7,7%
7,2%
5,8%

Tabellen ovan beskriver öppet arbetslösa och
sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år.
Arbetslösheten minskar 70 personer och uppgår
totalt till 282. Antalet öppet arbetslösa är 122.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd 18-24 år
Riket
Västra Götaland
M unkedal

aug 20
12.0%
12.6%
13.3%

aug 21
10,2%
9,4%
10,3%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
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program med aktivitetsstöd, andel av den register baserade arbetskraften 18–24 år. Vi ser även en
minskning i gruppen unga. Totalt är 51 arbetslösa
och av dem är 16 öppet arbetslösa.
Arbetslösa inkl i program med
aktivitetsstöd, utrikesfödda
Riket
Västra Götaland
M unkedal

aug 20
24.0%
17.9%
19,2%

aug 21
18,8%
17,8%
16,8%

Tabellen ovan visar öppet arbetslösa och sökande i
program med aktivitetsstöd, andel av den
registerbaserade arbetskraften 16–64 år (endast
utrikesfödda). Även bland utrikesfödda minskar
arbetslösheten. Munkedal ligger nu under nivån i
riket och länet. Totalt är 107 arbetslösa och av dem
är 30 öppet arbetslösa. Det är viktigt att kommunen
fortsatt fokuserar sina insatser inom området så att
fler av de utrikesfödda kommer i arbete.
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Händelser av väsentlig betydelse
Under rapportperioden har C ovid 19 med de införda
restriktionerna påverkat stora delar av
verksamheten. Strategin för kommunens arbete
har varit att i stort följa de direktiv som getts av
folkhälsomyndigheten. Tack vare vaccinationerna
har samhället kunnat öppnats upp mer och om
denna utveckling fortsätter kommer restriktionerna
kunna avvecklas helt under hösten.

Det har varit ombyte på ledningspositioner och
flertalet tillförordnande chefer vilket gjort att oro
ökat bland medarbetare och att verksamheten har
tappat fart.

Kommundirektören och kommunstyrelsens
ordförande aviserade båda att de skulle sluta efter
sommaren. Rekrytering av en ny kommundirektör
har genomförts och Ylva Morén tillträder i oktober.
Som ny ordförande i kommunstyrelsen valdes
C hristoffer Rungberg (M) med tillträde 1/9.

För att få balans i behovet av särskilt boendeplatser
och korttidsplatser fattades beslutet att
korttidsplatserna framöver kommer att beläggas på
Ekebacken. Dinglegården kommer då enbart bestå
av permanenta boendeplatser. Förändringen medför
på sikt en mängd synergieffekter då sjuksköterskor
och rehab personal kommer att utgå från samma
lokaler. Att slå ihop dessa verksamheter ses som en
steg i arbetet med omställning till den goda och
nära vården.

Barn- och utbildning
C oronapandemin har under året påverkat alla
verksamheter och varit slitsamt för både elever och
personal på olika sätt. Trots detta har det funnits ett
stort engagemang genom att ställa om och inte
ställa in aktiviteter. Att rektorerna enligt
restriktionerna inte fått vara närvarande på sina
enheter och utövat sitt ledarskap på distans har inte
varit gynnsamt ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Försörjningsstöd har fortsatt att vara högt både i
Munkedal och nationellt. Framförallt med personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Pandemin
sätter stopp för utvecklingsarbetet och möjlighet till
arbete. Försörjningsstödsgruppen och Jobbcentrum
fortsätter att jobba och utveckla samverkan för att
stärka klienters möjlighet till arbete. Fortsätt arbete
sker i samverkan med Arbetsförmedlingen,
vuxenutbildningen och Jobbcentrum.

En positiv konsekvens är att utvecklingen och
användandet av digitala lärverktyg har ökat vilket
skapar goda förutsättningar för ett modernt och
varierat lärande i framtiden.

Samhällsbyggnad
Måltidsavdelningen har i år ett stort fokus på det
nationella projektet via Vinnova och
Livsmedelsverket – ”Ett nytt recept för
skolmåltiden”. Projektet löper under 2021 och delvis
2022 och Munkedals kommun är en av fyra
kommuner i Sverige som deltar.

Skolans resultat har ökat avsevärt efter ett par års
aktivt och målinriktat arbete utifrån den Strategiska
planen. 85% av eleverna i åk 9 nådde
gymnasiebehörighet 2021 vilket är en ökning och
ligger i nivå med rikets resultat.
En viktig insats är det intensiva arbetet med att
främja skolnärvaron har minskat frånvaron markant
vilket är en framgångsfaktor för högre skolresultat.
Flexgrupper som en flexibel stödverksamhet har
startats upp på flera skolenheter med mycket gott
resultat.
Välfärd
Under årets första halvåret har det varit stort fokus
på att fortsatt hantera C ovid-19 pandemin och de
effekter som pandemin haft på verksamheterna.
Hemsjukvården har vaccinerat alla medborgare som
är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården
samt deras hushållskontakter, alltså samtlig i
hemsjukvården, hemtjänsten, SäBo och
LSS/personlig assistans. Varje medborgare har
behövt två vaccindoser vilket genererat mycket
personella resurser. Vaccinet har haft kort
hållbarhet och det har varit en snäv tidsram mellan
att sprutan levererats till kommunen tills dess den
måste stickas i en arm för att inte gå förbrukad.
Hemsjukvården har fått ersättning från regionen för
delaktighet i vaccinationen.

Investeringar
Fastighetsavdelningen har flera skolproje kt igång
under året. Dels så stod Hällevadsholms skola stod
klar under sommaren där inre ytskikt, tillskapande
av grupprum, solcellsanläggning, byte av kulvert,
ny ventilationsanläggning, utökad utemiljö samt
beläggningsarbeten och ny av- och påstigningsplats
har åtgärdats. Hedekas skola pågår genom
partneringsamarbetet med Skanska. Arbetena går
enligt plan och etapp två har startat. Nybyggnad av
bollhallen har startat och projektering av Brudås
förskola pågår. Nytt sportgolv har även anlagts i
Dingle sporthall.
Kultur och fritid
Dessutom har man slutfört arbetet med utveckling
av filialbibliotek i Hällevadsholm, som öppnar
lördagen den 4 september till mångas glädje.
Verksamheten har erhållit lokaler i Hedekas som
renoveras för att kunna bedriva filialbibliotek.
Huvudbiblioteket har nu kunnat öppna för fem
besökare i taget.
Arbetet med iordningställande av ”Garaget” som
kan utnyttjas av motorburen ungdom, har avslutats
av Ung fritid. Fortsättningsvis kommer ungdomarna
själva att bygga upp verksamheten.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål samt verksam hetsmål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.
För att uppnå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige fattat beslut om tre finansiella inriktningsmål
och fyra inriktningsmål för verksamheten. Dessa mål har sin utgångspunkt i kommunens vision.
Inriktningsmålen för verksamheten konkretiseras i sin tur av varje nämnd i form av verksamhetsmål.

Inriktningsmål för verksamheten
Alla ska vara anställningsbara
Förskolan anpassar utbildningen efter
varje barns behov. Personalen använder sig av
centrala barnhälsan där det finns specialpedagoger
samt logoped att tillgå när behov uppstår. I vissa
fall tillsätts resurspersonal. Majoriteten av avdelningarna har utvecklar arbetet med språkutveck lande arbetssätt och arbetet med tecken som stöd
och även bildstöd via InPrint har utökats.
Inom avdelning förskola följs insatserna utifrån den
antagna strategiska planen.
Inom skolan pågår arbetet med ökad måluppfyllelse
och den Strategiska planen fortlöper enligt plan.
Resultatanalyser visar en god progression av
resultat inom grundskolan i alla åldrar och på
samtliga enheter.
I grundskolans lägre åldrar, F-6, varierar det från
skola till skola inom vilka områden den största
progressionen syns men trenden är överlag mycket
glädjande. Andelen med godkänt i matematik,
svenska och engelska samt ytterligare 5 ämnen
(gymnasiebehörighet) i årskurs 6 ökar i kommunen
från 74 till 77 procent. Det är pojkarna som står för
ökningen från 68% till 73 procent.
Andelen behöriga till gymnasiet i åk 9 har öka t till
85% läsåret 20/21. Det är endast 7 elever från
Kungsmarksskolan som börjar på IM läsåret 21/22.
Det är en minskning med 12 elever från föregående
år. Det genomsnittligt meritvärde för slutbetyg i
årskurs 9 var 212,5 poäng år 2021, till skillnad från
187,4 poäng år 2020. Det betyder att meritvärdet
nu ligger i nivå, eller till och med strax över, det
modellberäknande värdet. Andelen elever med
meritvärde över 250 har ökat från 12% till 22%.
Trots C ovid och förväntade låga resultat lyckades 10
av 12 elever ta examen från Processtekniska
gymnasiet. 11 av 12 gymnasielever från åk 3
Process har haft sommarjobb inom industrin, varav
två redan vid skolslut hade tillsvidare eller längre
vikariat.
Utbyggnaden av 1–1 är nu helt genomförd i
grundskolan. I förskoleklass och på fritidshem finns
tillgång till IKT- verktyg. All tillsvidareanställd
personal har nu en dator som arbetsverktyg.
Utbildningsinsatser för personal är pågående för att

skapa en mer likvärdig kunskap och användning av
digitala verktyg. Under hösten har alla IKTpedagoger utbildats i Teams och under våren 2021
har de vidareutbildat sina kollegor på respektive
skolenhet. Digital distansundervisning har ökat, i
och med pandemin, vilket i sin tur har utvecklat och
ökat kunskaperna kring att använda digitala
lärverktyg hos både pedagoger och elever.
Arbetet med att ta fram en årskursplan kopplat till
studieteknik och digitala lärverktyg fortgår enligt
plan och beräknas vara klar för implementering i
samtliga verksamheter till höstterminen 2021.
Distansundervisning även på gymnasiet och
vuxenutbildningen har ökat på grund av pandemin.
Lärare har fått fortbildning via digitala plattformar
som de sedan utbildat eleverna i.
Inom förvaltningens verksamheter är målet att
hjälpa dem som riskerar att hamna i försörjningsstöd ut på arbetsmarknaden, alternativt i praktik plats. Utbildade handledare finns i verksamheterna
för att kunna ta emot och vägleda praktikanter på
bästa sätt.
Många enheter inom de särskilda boendena har nu
extratjänster och har anmält intresse av att ta emot
fler. Möjligheten till att få anställa extratjänster
styrs av arbetsförmedling och har påverkats
negativt av deras omorganisation samt pandemin.
Timanställda erbjuds i den mån den mån det önskas
möjligheten att kombinera utbildning och arbete,
genom validering.
Personer som går ur etableringen ligger under
Arbetsförmedlingens ansvar och socialtjänsten får ej
styra vilka insatser och aktiviteter som de får ta del
av, eftersom de då mister sin ersättning. Därför
krävs det ett nära samarbete mellan kommunen och
Arbetsförmedlingen.
Jobbcentrum rekryterade två arbetsmarknadskonsulenter för att kunna arbeta ut personer som
behöver stöd på arbetsmarknaden. Den förväntade
effekten av detta syns ännu inte, effekten förväntas
under 2021. Arbetet försvåras fortfarande på grund
av den rådande pandemi.
Som en del i kommunens inriktningsmål att "alla
ska vara anställningsbara" har SBF utrett
förutsättningarna för att erbjuda möjlighet till
lärling- och/eller traineeplatser.
Inom SBF samlas varierande yrken både med och
utan krav på utbildning och för att möta
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förvaltningens behov av kompetensförsörjning kan
erbjudande av praktikplatser vara en väg att gå för
att attrahera framtida medarbetare, samtidigt som
kommunens invånare får möjlighet till praktisk
utbildning och vidareutveckling av kunskaper,
färdigheter och kompetenser som kan leda till
anställning.
Under våren har en arbetsgrupp med representanter från skola och Kulturskola bildats. Även en
styrgrupp bestående av skolans rektor, kulturskolledare samt kultur- och fritidschef har träffats vid
två möten. I höst kommer arbetsgruppen att
presentera ett förslag på upplägg av aktiviteter
kopplade till läroplanen.
Utredning om möjlighet att införa idéburet offentligt
partnerskap (IOP) genomför under hösten. Utredningsarbetet om möjlighet till prestationsbaserat
försörjningsstöd har påbörjats
Verksamhetsmål
Alla ska nå gy mnasiebehörighet och fullfölja
sina gy mnasiest udier inom t re år
Bli mer digit aliserade i sy ft e at t effekt iv isera
Vi ska öka ant alet personer eft er av slut ad
et ablering som går ut i arbet e där ingen
ut bildning kräv s
Varje v erksamhet /enhet ska ha minst en
prakt ikant eller liknande under året .
Vi ska ut reda förut sät t ningarna för at t erbjuda
möjlighet t ill lärlings- och/eller t raineeplat ser
Vi ska arbet a för ökad folkbildning
Skapa förut sät t ning för ny a former av
sy sselsät tning
Ökad inkludering genom at t fler har
sy sselsät tning

Utfall
Delv is
uppfy llt
Delv is
uppfy llt
Delv is
uppfy llt
Helt
uppfy llt
Helt
uppfy llt
Delv is
uppfy llt
Delv is
uppfy llt
Delv is
uppfy llt

Skapa förutsättningar för en god
hälsa på lika villkor för hela
befolkningen
Enligt föräldraenkäten är tryggheten och trivseln på
våra förskolor hög. Arbetet med Plan mot
kränkande behandling har skett med kontinuerliga
reflektioner på avdelningsplanering kring
barngruppernas sociala samspel, samt
pedagogernas bemötande. Barnintervju
genomfördes i innan sommaren.
På Kungsmarksskolan finns ett "kontrakt" som all
personal är väl känd med. Det har tillverkat i samråd med elev och personal. Kontraktet utvärderas
årligen med elevers och personalens hjälp. Detta
kontrakt har mentor en genomgång av första dagen
och därefter följs det upp 1 gång varje månad med
klassen på klassråd. Elever och lärare talar om hur
det efterlevs och vad som känns bra och vad som
kan bli bättre och därmed utvecklas. Kontraktet

stämmer väl överens med skolans likabehandlingsplan och finns översatt till flera språk.
Skolinspektionens skolenkät, som genomfördes
under läsåret i klass 5, klass 9 och på gymnasiet åk
2 visar att Munkedals kommun ligger väldigt väl till
jämfört med andra kommuner när det gäller elever nas upplevelse av trygghet. I åk 5 (81%), vilket är
ett värde runt rikssnittet, i åk 8 (78%) ligger värdet
något över rikssnittet och på gymnasiet (93%)
ligger värdet långt över rikssnittet.
Friskvårdsbidrag, arbetskläder samt pedagogiska
måltider (gratis) till personalen. Utvecklingssamtal
samt lönesamtal genomförs regelbundet. Att vara
en närvarande och tillgänglig rektor för personal
bidrar till positivare känsla. OSA-enkäten visar att
medarbetarna i hög utsträckning känner till målen
för verksamheten samt att de vill rekommendera
Munkedals kommun som arbetsgivare till vänner
och bekanta.
Alla verksamheter har ett stort fokus på ökad
närvaro. Regelbunden avstämning med elevhälsan
kring frånvarostatistik sker och kopplas till insatser.
Frånvaro över 20% har stadigt minskat i
grundskolan under föregående läsår, trots
pandemin. Vårterminen 2020 låg frånvaron över
20% på 19% av eleverna i grundskolan men nu
ligger den på knappt 10%.
Inom VFN område kommer en plan för brukarinflytande att arbetas fram under året. Ett första
möte med brukarorganisationer ska genomföras
inom snar framtid. Enhetscheferna har fått i
uppdrag att tillsammans med baspersonalen ta fram
förslag på hur brukarinflytandet kan ökas inom
förvaltningens verksamheter.
Utförda åtgärder för ökad tillgänglighet: Ny
tillgänglighetsanpassad ramp och tillgänglighetsanpassad toalett till badplatsen i Hällevadsholm.
Ny parkering för rörelsehindrade har anlagts vid
Gårviks badplats och en ny hundbadplats i
Saltkällan. Nya parkbänkar är monterade i
Örekilsparken och på C entrumtorget är en ny
cykelpump och nya cykelpollare uppsatta. Ny
asfaltbeläggning på GC -banan till Jonsäng, Brudås
och till Foss väster är nyligen utfört.
Utförda åtgärder för ökad trygghet: tre stycken
samhällsnära röjningar är gjorda och utbyte av
gammal armatur i hela Kommunen har skett till ny.
På grund av pandemin har inte planerade trygghets vandringar med invånare genomförts som planerat.
Samtliga aktiviteter som presenteras på
kommunens hemsida är kopplade till
tillgänglighetsanpassade tjänster, såsom förstoring
och uppläsning av text. De aktiviteter som finns på
sociala medier har inte denna tjänst idag.
Arbete med att ta fram bostadsförsörjningsprogram
har påbörjats.
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Verksamhetsmål
I v åra v erksamhet er ska alla känna t ry gghet
och glädje
Barn- och ut bildningsförv alt ningen ska v ara
en at t rakt iv arbet sgivare

Utfall

Vi ska skapa en plan för brukarinfly t ande
Vi ska skapa t illgänglighet och t ry gghet i
det offent liga rummet

Delv is uppfy llt
I hög grad
uppfy llt

Våra akt iv it eter ska v ara t illgängliga för alla
Bra och at t rakt iva bost äder och
boendemiljöer

Delv is uppfy llt
I hög grad
uppfy llt

Delv is uppfy llt
Delv is uppfy llt

Alla ska känna sig trygga i att få
det stöd som behövs utifrån behov
Förskolorna har nära samarbete med IFO och andra
aktörer bland annat C entrala barnhälsan. Frågor
lyfts och tas tag i snabbt, förskolorna har ett nära
samarbete med framför allt centrala barnhälsan.
IFO har haft information till enheterna på APT under
våren samt konsultation med pedagogerna i syfte
att kunna lyfta frågor.
Genom samarbete med externa aktörer skapar ökad
möjlighet att möta alla elever utifrån deras
individuella behov. Exempel på samverkansparter är
socialtjänst, familjebehandlare, ungdomsmottagning, habilitering, BUP, vårdcentral, UPH och
Ung fritid. På gymnasiet och vuxenutbildningen sker
samverkan även med AME och försörjningsstöd.
Elevhälsan deltar i två samverkansdagar om året
tillsammans med socialtjänsten (IFO).
SIP-möten (Samordnad individuell plan), för att
samordna olika verksamheters insatser kring elever
genomförs på alla enheter under läsåret och
representanter från elevhälsan medverkar. SIP styrgrupp träffas 1 gång i månaden i samband med
vårdsamverkan, här har även skolpsykolog deltagit.
Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt
lönsamma eftersom det kan bidra till att minska
utanförskap och misslyckande i skolan och senare i
livet. Det är viktigt att skapa trygga relationer till
barnen och även till föräldrar. Tidiga insatser
handlar om att hitta arbetsformer för att hantera
situationer som uppstår, och skapa kunskap utifrån
de förutsättningar som redan finns.
Inom skolan är de insatser som görs utifrån
Strategisk plan kring språk, lässtärkande strategier
och insatser, användning av bildstöd med mera rätt
i tiden och syftar till att öka den tidigare sjunkande
resultattrenden i svenska. Höstens resultat visade
att 79 procent av årets åk 3 bedöms ha uppnått
godtagbara kunskaper i ämnet svenska och
motsvarande siffra för våren är 82 procent. Låg
måluppfyllelse i svenska i åk 3 slår mot fler ä mnen
ju högre upp i skolsystemet eleven kommer,
progressionen i alla ämnen är språkligt beroende.
Det är därför glädjande att se en försiktigt positiv
trend. Resultaten i svenska för åk 6 visar nu också

på en liten ökning av andelen godkända elever på
kommunövergripande nivå, vilket är mycket
glädjande.
Möjligheten att skapa ny samverkan med
samhällsnyttiga organisationer har kraftigt
begränsats av de restriktioner som gäller kring att
samla eller träffa människor i pandemin.
Förvaltningen planerar att fortsätta arbeta med att
identifiera befintliga samarbeten och fokusera på
grupper där man inte nått framgång hittills. Arbetet
pågår att återuppta de samverkansformer som
fanns innan pandemin bröt ut.
Arbetsmarknadsenheten arbetar kontinuerligt med
att skapa nya samarbetsformer, såväl med det
privata näringslivet som med civilsamhället. I år har
enheten startat ett samarbetsprojekt med LRF och
Dingle hembygdsförening, arbetet pågår också inom
Grönagruppen som är en samverkan mellan
näringslivet, kostenheten och arbetsmarknadsenheten.
Inom måltidsavdelningen har man uppdaterat
hemsida och intranät. Byggt upp en helt ny
information för förskola, skola och äldreomsorgen.
Detta medför att det är lättare att hitta och förstå.
Samtliga avdelningar ser över sina sidor vilket
bedöms vara klart under året. Uppföljning av
antalet besökare på hemsidan kommer att ske i
slutet av året.
Det finns förväntan kring lättnader av restriktioner
kopplade till C ovid-19. Alla besökare och användare
av vår verksamhet påtalar en längtan av att åter ta
del av verksamheterna live.
I digitala kanaler lyfts mötesplatser fram och i
pandemitider mest i form av platser
utomhus. "Grejen med Munkedal" tar ansvar för att
lyfta fram alla kommunens mötesplatser både
inomhus och utomhus.
En fysisk lokal har säkrats för motorintresserande
ungdomar och portarna har öppnats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bistått med att
få fram lokal kring den tänkta samlingsplatsen
"Garaget". Det som nu återstår är att säkra
relationerna som gör att platsen blir attraktiv för
den avsedda gruppen. Detta kommer att kräva ett
hårt relationsbyggande arbete av personalen .
Under våren har Ung Fritid blivit godkända för LUPP undersökning och genomgått utbildning. I höst
kommer undersökningen att genomföras och
därefter sammanställas för presentation i olika
forum.
Riktlinjer för gemensamt förhållningssätt inom
förvaltningarna för fysisk och digital tillgänglighet,
service och bemötande kommer fastställas under
hösten.
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Verksamhetsmål
Barn- och ut bildningsförv alt ningen ska
samv erka med I FO och andra v ikt iga akt örer
Tidiga insat ser t ill barn och elev er ska priorit eras
Vi ska öka v årt samarbet e med samhällsny t t iga
organisat ioner och andra i civ ilsamhället för at t
skapa akt iv it et er i sy fte at t bryt a isolering och
ensamhet
Vi ska bli mer digit alt t illgängliga
Vi ska sprida kunskap om möt esplat ser och
forum för gemenskap
Vi ska st ödja och inspirera inv ånarnas
engagemang i at t skapa en akt iv frit id
God t illgänglighet , serv ice och bemöt ande

Utfall
Delv is
uppfy llt
Delv is
uppfy llt

Ej uppfy llt
I hög grad
uppfy llt
Delv is
uppfy llt
Delv is
uppfy llt
I hög grad
uppfy llt

Munkedal ska bidra med minskad
klimatpåverkan
Samtliga avdelningar vistas ute minst en gång per
dag. Samtliga avdelningar går dessutom på någon
utflykt till exempel till skogen någon gång i veckan,
förutom vi hög sjukfrånvaro då personal saknas.
Plan för källsortering finns på samtliga
verksamheter. Alla verksamheter har ännu ej
möjlighet till källsortering då det inte finns kärl. På
flera enheter källsorterar verksamheten men vid
sophanteringen läggs allt i en och samma container,
vilket skickar fel signaler till barn och verksamhet.
Samtliga verksamheter har genomfört fle rtalet
aktiviteter inom området hållbar livsstil. Några
exempel är drogförebyggande arbete och
temadagar, batterijakt, samlad skolmåltid, TEMA
utifrån "Lärande för hållbar utveckling (LHU).
Ett nytt samverkansprojekt med Kostenheten har
inletts under året. Syftet är att skapa starka
ledstänger mellan hållbarhet, pedagogisk, ökad
hälsa och välmående samt ökad måluppfyllelse.
Enheterna källsorterar i den mån det är möjligt och
förutsättningar finns. Arbetsmarknadsenheten
arbetar till stor del med återbruk och källsortering.
Stora delar av daglig verksamhet och jobbcentrum
bygger på återbruk, här finns två secondhandbutiker och huvuddelen av allt material som
verksamheterna använder härstammar från
återvunnit material. Daglig verksamhet är också
behjälplig när det kommer till källsortering, då de
hjälper till att köra källsorterat material till
återvinning för gruppbostäderna samt på Forum.
Hemtjänsten är behjälpliga om brukaren så önskar
och förutsättningar finns. I övrigt så uppmuntras
personalen att applicera ett miljötänk där så är
möjligt.

Inom SBN är inga nya inköp gällande arbetsfordon
eller personbilar är planerade. Men om behovet
uppstår så kommer klimatpåverkan beaktas. Gata
och parkavdelningen har köpt in nya arbetsmaskiner.
Inom Samhällsbyggnads egna verksamheter pågår
källsortering i hög grad. För resterande förvaltningar pågår arbete i samverkan med Rambo.
Uppföljning av energiförbrukning för 2021 sker i
samband med årsbokslut. Utfasningen av
miljöfarliga kemikalier är genomförd.
Lånecyklarna har lånats ut 52 gånger från 1 april 31 augusti. Nedgången i utlån ser vi kopplade till
C ovid-19 då kommunhuset Forum har varit stängt
under del av perioden.
Enheten har ej genomfört ett digitalt event med
fokus på hållbarhet. Har varit svårigheter att hå lla
ihop eventgruppen under våren p g a C ovid-19 och
rekryteringar.
Möte har skett med Fritidsbanken. Studiebesök har
gjorts på Fritidsbanken i Uddevalla och lokaler har
undersökts i Munkedals tätort.
Arbete pågår med att införa en punkt om klimatpåverkan under rubriken ”Särskilda överväganden” i
mallen för tjänsteskrivelser. Personal som skriver
tjänsteskrivelser kommer att få utbildning och
guidning i ämnet. Arbete pågår med att ta fram ett
program för utbildning i klimat- och miljöfrågor som
gäller både tjänstemän och förtroendevalda.

Verksamhetsmål

Utfall

I v åra v erksamhet er ska v i arbet a för at t alla
ut v ecklar en hållbar liv sst il

Delv is
uppfy llt

Alla v åra enhet er ska källsort era eft er bäst a
förmåga

Delv is
uppfy llt

Vi ska öka andelen fossilfrit t driv medel

Delv is
uppfy llt

Vi ska skapa förut sät t ningar för kommunens
v erksamhet er at t minska sit t klimat av t ryck

Delv is
U ppfy llt

Vi ska sprida kunskap om en hållbar liv sst il
Ej uppfy llt
Klimat påv erkan ska beakt as inför polit iska
beslut
Kunskapsniv ån för hur Munkedal kan minska sin
klimat påv erkan ska öka

Delv is
U ppfy llt
Delv is
U ppfy llt
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Finansiella mål
Finansiella inriktningsmål
De finansiella inriktningsmålen är antagna av
kommunfullmäktige i ”Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning”. Inriktningsmålen gäller för perioden
2020–2023. Med nuvarande prognos är två av tre
finansiella mål uppfyllda för 2021.

Resultatmål - Det genomsnittliga resultatet
under planperioden, i förhållande till skatter och bidrag,
ska lägst uppgå till 2 procent.
Årsprognosen ligger på 3,6 procent, vilket innebär ett
bra utgångsläge för att målet ska kunna uppfyllas
under perioden.
Investeringsmål – Självfinansieringsgraden av
reinvesteringar ska minst uppgå till 100 procent, i
genomsnitt under planperioden.
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar
beräknas 2021 uppgå till 92 procent. Även för
kommande år planeras för stora investeringar vilket
innebär att det är tveksamt om målet kommer att
uppfyllas.
Skuldsättning - Överskott och intäkter av
engångskaraktär ska i första hand användas till att
minska kommunens skuldsättningsgrad.
Måluppfyllelsen utvärderas i samband med
årsbokslutet
Resultatmål budget 2021
Finansiella resultatmål är antagna av kommunfullmäktige i budget 2021 (MRP). Utgångspunkten
för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen
ovan. De finansiella resultatmålen gäller för 2021.
Måluppfyllelsen är god vad gäller målet för årets
resultat. När det gäller investeringsmålet så
kommer det inte att uppfyllas med nuvarande
investeringstakt. Målet för minskad skuldsättning
får utvärderas i samband med årsbokslutet.
Finansiella resultatmål

Mål 2021

Årets resultat: skall uppgå t ill 2 % av
skat t eint äkt er och generellt st at sbidrag.

14,4 mnkr

26,5 mnkr

100 %

77 %

Investeringsmål: Själv finansieringsgrad
av reinv est eringar ska minst uppgå t ill
100 %
Skuldsättning: U nder 2021 ska öv erskot t
och int äkt er av engångskarakt är ska
anv ändas t ill at t amort era på
låneskulden.

Prognos 2021

Sammanfattning god ekonomisk
hushållning
Två av tre finansiella inriktningsmål kan, utifrån
nuvarande prognos, uppfyllas under planperioden.
Årets resultat beräknas uppgå till 3,6 procent vilket
utgör ett bra utgångsläge för att målet ska kunna
uppfyllas under perioden. Med beaktande av
nuvarande och planerad investeringsvolym kommer
investeringsmålet sannolikt inte att uppfyllas. Målet
som avser skuldsättning kan med rätt förutsättningar uppfyllas.
Av de fyra inriktningshetsmålen för verksamheten
är samtliga delvis uppfyllda och har en positiv trend.
Den kortfattade finansiella analysen visar på en
fortsatt stabil ekonomi. Den prognostiserade
resultatnivån för 2021 är viktig förutsättning för att
nå god ekonomisk hushållning. Viktigt är att
vidhålla en resultatnivå för att skapa en ökad
beredskap för nuvarande och kommande
utmaningar (lågkonjunktur, investeringar, ökade
kostnader på grund av befolkningsförändringa r
etcetera). Resultatnivån bör ligga på 2–3 procent i
förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. En
viktig förutsättning för det är att verksamhetens
nettokostnader fortsättningsvis måste uppgå till
högst 98 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
För året beräknas nettokostnadsandelen uppgå till
96,6 procent vilket är en viss förbättring jämfört
med bokslut 2020 och en bra nivå.
Varken för de finansiella målen eller för verksam hetsmålen visar uppföljningen efter åtta månader
på full måluppfyllnad. Om inte måluppfyllelsen ökar
så riskerar kommunen att inte uppfylla kraven för
god ekonomisk hushållning.
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Resultat och ekonomisk ställning
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt
resultat om 24,3 mnkr och prognosen visar på ett
resultat om 26,5 mnkr. I jämförelse med budget
innebär det en positiv avvikelse på 12,2 mnkr.
Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till
96,6 procent i förhållande till skatter och
statsbidrag.
Nyckeltal som är kopplade till finansiell analys finns
på sista sidan i delårsrapporten. I delårsrapporten
görs endast en kortfattad och förenklad finansiell
analys.
Årets resultat
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 resulta tet före jämförelsestörande poster. Detta resultat
innehåller alla kommunens löpande kostnader och
intäkter och bör i förhållande till skatter och
statsbidrag ligga mellan 2–3 procent 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 2019 och 2020 uppgick årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag till 4,2 respektive
4,1 procent. Prognosen för 2021 är 3,6 procent,
vilket innebär att kommunen visar en stabil
resultatutveckling och stärker det egna kapitalet.
Investeringsvolym och självfinansiering
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 ”skattefinansieringsgrad av investeringar”, kan även kallas självfinansieringsgrad. Ett
värde på 100 procent eller mer, innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar som
genomförts under året. Detta stärker då kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100
procent kan användas till att amortera av kommunens skulder och/eller stärka likviditeten.
Munkedals utfall uppgick till 93 procent för 2019 och
67 procent för 2020. Prognosen för 2021 ser på
grund av ökande investeringsvolym ut att landa på
56 procent. Detta innebär ändå att kommunen för
åren 2019 – 2021 kommer att ha finansierat
investeringar utan upplåning men med en
försämrad likviditet som följd.
Soliditet och låneskuld
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.

Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser har
förstärkts de senast åren. 2019 uppgick soliditeten
till 16,3 procent. Tack vare det goda resultatet 2020
och amortering av lån så förbättrades soliditeten
ytterligare 2020 och uppgick till 22,9 procent vid
årets slut. Förbättringen beräknas fortsätta under
2021 genom att det egna kapitalet förstärks
samtidigt som utbetalningar av pensionsskuld
intjänad före 1998 fortlöper. Prognosen för 2021 är
en soliditet inklusive pensionsförpliktelser på 26,6
procent.
Likviditet och betalningsförmåga
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens
kortsiktiga handlingsberedskap. En ökande kassa likviditet i kombination med en oförändrad eller
förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens
totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.
Fram till 2019 uppvisade kommunen en stark kassalikviditet. Under 2020 försämrades likviditeten och
uppgick vid årets slut till 88,7 procent. Om
investeringar genomförs i takt med vad som
framgår av prognos kommer likviditeten att
ytterligare försämras under resterande del av året
och beräknas uppgå till 64,7 procent vid årets slut.
Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent.
Det innebär att korta tillgångar är lika stora som
korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder
ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka
20–30 procent 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
procent tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen. Munkedals relativt goda likviditet innebär
därför att kommunen kan finansiera oväntade
finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.
Åtaganden utanför balansräkningen
Borgensåtagande samt pensionsförpliktelser utanför
balansräkningen är två poster som medför en ökad
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap.
De borgensåtagande som kommunen ingått har
ökat från 175 mnkr 2013 till att för närvarande
uppgå till 438 mnkr. Pensionsförpliktelser intjänade
före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren.
Nuvarande prognos visar på att vid årsskiftet
kommer pensionsskulden att uppgå till 195 mnkr
inklusive löneskatt. Minskningen beror på
utbetalningar av pensioner. Totalt sett innebär
dessa åtaganden en viss risk.
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det
önskvärda. Kommunens prognos redovisar en
relativt stor positiv budgetavvikelse för året.
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Avstämning finanspolicy

Balanskravsutredning

Finansavsnittet avses informera om kommunens
finansiella ställning. Rapporten gäller för perioden
januari – augusti 2021

Balanskravet är enligt kommunallagen att
intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Likvida medel
Kommunens likvida medel exklusive koncernbolag
men inklusive en kortfristig placering, uppgår för
närvarande till 64 mnkr vilket är en försämring
sedan årsskiftet men innebär ändå att kommunen
fortsatt har en god likviditet.
Skuldhantering
Kommunens lån (exklusive lån för leasingfordon)
uppgår 2021-08-31 till 105 mnkr. Genomsnittsräntan är 0,16 procent. Nuvarande räntebindningsoch kapitalbindningstid är 0,84 år.
Då kommunen har en god likviditet innebär det att
det för året inte kommer vara aktuellt med
nyupplåning.
Tillsammans med Munkedals Bostäder AB , Munkedal
Vatten AB och Rambo AB uppgår lånen till 500
mnkr. Av dessa är 110 mnkr räntesäkrade genom
ränteswappar.
Då ränte- och kapitalbindning understiger ett år
innebär det för närvarande att finanspolicyns krav
inte är uppfyllda. Kommunen har som tidigare
enbart lån från Kommuninvest.

Balanskrav

Bokslut

Prognos

(belopp i mnkr)

2020

2021

Resultat

29,0

26,5

Av går reav inst

-1,1

0,0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

27,9

26,5

Medel till RUR

0,0

0,0

Medel från RUR

0,0

0,0

Balanskravsresultat

27,9

26,5

Munkedals kommun har ett prognosticerat resultat
på 26,5 mnkr. Efter avräkning av reavinster förväntas balanskravsresultatet för 2021 hamna på 26,5
mnkr. Prognostiserat resultat enligt balanskravet är
12,2 mnkr högre än budget och 2,5 mnkr lägre än
föregående år.
Utredningen visar att kommunen uppfyller balanskravet och inte behöver återställa något resultat. I
samband med bokslut 2016 gjordes en avsättning
till RUR med 3,9 mnkr. I och med denna avsättning
uppgår RUR till 10,0 mnkr vilket är maximal
avsättning enligt riktlinjerna
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Väsentliga personalförhållanden
Personalstruktur
Antal årsarbetare

aug 2020

aug 2021

835,4

817,5

43,9
97,9

42,3
101,6

318,6
358,5

313,6
341,4

Totalt hela kommunen

Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
Barn- och utbildningsförvaltning
Välfärdsförvaltning

Sjukfrånvaro dag 2-14 ligger på samma nivå som
föregående år och dag 15-59 har minskat med 0,4
procentenheter jämfört med 2020. Detta gör att
sjuklönekostnaderna är cirka 716 428 tkr lägre i år
än 2020 samma period. Långtidssjukfrånvaron över
60 dagar ligger kvar på samma nivå.

Det är 17,9 årsarbetare (tillsvidareanställda) färre
sista augusti 2021 jämfört med förgående år. Det
har skett avveckling verksamheter, omorganisatio ner, minskning i personalstyrka och ej tillsättning av
vakanser inom framförallt skolan samt vård och
omsorg.
Sjukfrånvaro

Den största ökningen har skett i februari och maj
och ser ut att ligga mer stabilt i jämförelse mot
samma period föregående år. Insatser för att
minska både korttids- och långtidssjukfrånvaron
behöver öka. Sjukfrånvaro och rehabilitering som
inte är kopplat till C ovid-19 arbetas med parallellt
enligt sedvanliga rehabiliteringsrutiner.

jan -aug
2019

jan-aug
2020

jan -aug
2021

Totalt hela kommunen

7,40

9,45

9.10

Kommunst y relsens förv alt n.

4,32

3,23

4.4

Samhällsby ggnadsförv alt n.

5,69

4,56

4.25

Barn- och utbildningsförv.

5,86

8,23

8,91

Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen har under perioden ökat till 8,9 procent från
8,2 procent 2020. Avdelning skola ligger på 8,5
procent (7,7 procent, 2020) och avdelning förskola
ligger på 10,8 procent (10,2 procent, 2020).
Förutom att C ovid-19-situationen har påverkat
korttidssjukfrånvaron har även
långtidssjukfrånvaron ökat betydligt och ligger på

Välfärdsförv alt ningen

9,82

13,15

11.56

60 procent (41 procent, 2020)

Kult ur- och frit idsförv alt ning

1.83

2.17

3,6

Sjukfrånvaro (%)

Andel >60 dagar

53%

47%

48%

Kommunen har en sjukfrånvaro på 9 procent under
perioden januari-augusti 2021, vilket är något lägre
jämfört med motsvarande period 2020 (9,5
procent).
På grund av ökad vaccinering och testning för
C ovid-19 kan vi se en minskning av gällande
sjukdagar som ligger dag 2-14, dock en ökning på
dag 15-59 på grund av att personalen måste vara
hemma vid minsta symptom och att läkarintyg inte
krävs förrän dag 15. Långtidssjukfrånvaron har
minskat dels för att fler har återgått i arbete dels för

Inom välfärdsförvaltningen ligger sjukskrivningstalet
på 11,6 procent jan-aug 2021, vilket är lägre än
föregående år (13,2 procent, 2020). Dock är
sjuktalet i sig fortfarande högt, eftersom
förvaltningen återkommande har höga sjuktal.
Sjukfrånvaron för avdelning vård- och äldreomsorg
ligger på 10,7 procent (13,7, 2020), avdelning stöd
på 15 procent (12,8, 2020) och avdelning IFO på
5,6 procent, (11,5, 2020). Inom avd stöd kan
noteras att sjukfrånvaron har ökat och ligger på en
mycket hög nivå och beror dels på organisatoriska
orsaker. Långtidssjukfrånvaron har minskat mot
föregående år och fördelningen ligger ungefär
hälften korttid och hälften långtid.

jan -aug 2020

jan -aug 2021

Dag 2 - 14

1,9

1,4

Samhällsbyggnadsförvaltningen går även i år mot
strömmen och har under perioden mot motsvarande
år sänkt sin sjukfrånvaro något från 4,6 procent till
4,3 procent. Förvaltningens korttidssjukfrånvaro har
minskat, men långtidssjukfrånvaron har däremot

Dag 15 - 59

3,7

4,9

ökat och ligger på 37 procent (33 % 2020).

>60 dagar

3,9

2,8

att några har avslutats på grund av personliga skäl.
Totalt hela kommunen (%)

Sjuklönekostnader, tkr

jan -aug 2020

jan -aug 2021

Totalt

7 600

5 900

Sjuklön dag 2-14

7 000

5 200

600

700

Sjuklön dag 15-21

Kommunstyrelsens förvaltning har ökat från
föregående år och ligger på 4,4 procent (3,2 %
2020). En förklaring till detta är att
långtidsfrånvaron har ökat något.
Vid analys av den övergripande sjukfrånvaron kan
ses att den största orsaken till långtidssjukskrivning
är bland annat kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa
och medicinsk rehabilitering av till exempel flertal
cancerdiagnoser. Den högsta sjukfrånvaron
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återfinns hos medarbetare över 50 år samt gruppen
<29 år. Föregående år låg gruppen 50-55 högre,
följt av medarbetare som är 29 år och yngre.
Vid analys av sjukfrånvaron handlar det både om
privat- och arbetets situation. Arbetssituationens
påverkan kan handla om utmattning och
förslitningsskador (axel, handled, rygg), otydlig
struktur på arbetsplatsen, konflikter, men även en
hög omsättning av chefer och en ostabil ledning har
bidragit till höga sjuktal. Det nära ledarskapet som
skapar trygghet och struktur för personalgrupperna
har brustit i en del verksamheter. Återkoppling till
arbetstagaren vid frånvaroanmälan eller fånga
tidiga signaler vid ohälsa har varit undermålig då
det antigen varit en chefsvakans eller att en chef
har fått täcka upp flera verksamheter, detta gör att
ett närvarande ledarskap är begränsat.
En del verksamheter har/haft problem med
grundläggande scheman och därav hög
arbetsbelastning, detta har visat sig i höga
mertidskostnader och hög andel av vikarier.
Personal som jobbar mycket mertid får en sämre
återhämtning vilket resulterar i sjukfrånvaro framåt.
Översyn av timavlönade bör göras i hela
organisationen i linje med beslut och avtal kring
heltidsresan. Förvaltningar med hög sjukfrånvaro
behöver framför allt öka insatserna i tidigt skede för
att minska sjukfrånvaron och ha ett nära samarbete
med HR-avdelningen, företagshälsovård och övriga
instanser som läkare och vårdcentral. För att kunna
komma ner i sjuktal och sjukkostnader i linje med
målet i arbetsmiljöpolicyn, har kommunen ansökt
och beviljats medel från Socialstyrelsen och en
resurs kommer under hösten att rekryteras.

65

EKONOMISK REDOVISNING
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning
(2018:597) och rekommendationer från rådet för
kommunal redovisning (RKR). De avvikelser som
förekommer är:

Semesterlöneskuldens förändring har, i likhet med
föregående år, inte bokförts löpande under året och
påverkar därmed inte periodens resultat.

Resultaträkning
Resultaträkning
(Belopp i mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens intäkter och kostnader
Av skriv ningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt
Periodens resultat

Kommunkoncernen
Kommunen
Bokslut aug Bokslut aug Bokslut aug Bokslut aug
Budget
2020
2021
2020
2021
2021
157,7
160,5
94,2
95,6
-572,1
-597,0
-528,7
-549,6
-414,4
-436,5
-434,5
-454,0
-687,4
-28,9
-28,9
-16,0
-17,2
-25,8
-443,3
-465,4
-450,5
-471,2
-713,2
322,9
336,0
322,9
336,0
494,2
150,6
158,8
150,6
158,8
232,1
30,2
29,4
23,0
23,6
13,1
0,6
0,4
2,5
1,1
1,6
-6,4
-3,2
-3,4
-0,4
-0,4
24,4
26,6
22,1
24,3
14,3
0,0
0,0
24,4

Kommunkoncernen
Koncernens resultat för perioden januari-augusti
2021 uppgår till 26,6 mnkr, en förbättring med 2,2
mnkr jämfört med samma period föregående år
vilket beror på kommunens förbättrade resultat.
Kommunen
Resultatet för kommunen under årets 8 första
månader uppgår till 24,3 mnkr vilket är 2,2 mnkr
bättre än samma period 2020. Helårsprognosen
beräknas till 26,5 mnkr.
Intäkterna under perioden har ökat med 1,4 mnkr
eller 1,4 procent jämfört med samma period föregående år. Intäkter i exploateringsverksamheten
har ökat med 1,7 mnkr och statsbidrag har ökat
med 1,0 mnkr. Ersättning från Försäkringskassan
för personliga assistenter har ökat 0,8 mnkr.
Kompensation för höga sjuklönekostnader i
samband med C ovid-19 uppgår till 3,7 mnkr.
Kostnaderna under perioden har ökat med 20,9
mnkr eller 3,9 procent. Personalkostnaderna har
ökat 9,5 mnkr vilket motsvarar 2,6 procent.
Kostnaderna för månadslön inklusive sociala
avgifter har ökat med 4,7 mnkr och
timlönekostnaderna har med 4,2 mnkr.
Sjuklönekostnaderna har minskat 2,4 mnkr eller
23,0 procent vilket till största delen beror på
sjukskrivningar för C ovid-19 under föregående år.
Pensionskostnaderna inklusive löneskatt har ökat
0,7 mnkr. Fastighetskostnaderna har ökat 3,0 mnkr

26,6

22,1

24,3

14,3

Prognos
2021

-690,0
-25,8
-715,8
503,0
238,2
25,4
1,4
-0,3
26,5
26,5

främst genom högre kostnader för uppvärmning och
snöröjning.
Verksamhetens nettokostnader har, exklusive effekt
av fastighetsförsäljning, ökat 4,6 procent jämfört
med samma period förgående år. Skatte-och
bidragsintäkter har ökat med 4,5 procent.
Finansnettot har förbättrats under perioden med 1,6
mnkr, De finansiella intäkterna har minskat 1,4
mnkr beroende på att Munkedal Vatten AB har
återbetalat sitt lån hos kommunen. De finansiella
kostnaderna har minskat 3,0 mnkr genom att
kommunen amorterat en stor del av låneskulden
och även löst in ofördelaktiga ränteswappar.
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Kassaflödesrapport
Kassaflödesanalys
(Belopp i mnkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för ej likv iditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Kommunkoncernen
Bokslut aug
Bokslut aug
2020
2021

Kommunen
Bokslut aug
Bokslut aug
2020
2021

24,4
25,6

26,6
26,6

22,1
12,7

24,3
14,9

50,0

53,2

34,8

39,2

Ökning/minskning förråd och v arulager
Ökning/minskning exploateringsfastighet/mark
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,0
-2,7
-9,9
0,0
15,1
52,5

0,0
-1,4
-29,8
-20,0
0,5
2,5

0,0
-2,7
-1,7
0,0
13,9
44,3

0,0
-3,1
-6,0
-20,0
1,7
11,8

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inv estering i immateriella anläggningstillgångar
Inv estering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Inv estering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,5
-51,4
0,3
0,0
0,0
-51,6

-0,3
-41,3
0,0
-1,0
0,0
-42,6

-0,5
-45,8
0,3
0,0
0,0
-46,0

-0,3
-28,8
0,0
-1,0
0,0
-30,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupplåning / amortering av lån
Ökning/Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-10,4
-0,2
0,1
-10,5

15,8
3,1
0,1
19,0

0,0
-0,6
0,1
-0,5

0,0
0,2
0,1
0,3

-9,6

-21,1

-2,2

-18,0

Periodens kassaflöde

Kommunkoncernen
Koncernen visar under perioden januari – augusti
ett negativt kassaflöde med 21,1 mnkr vilket
innebär att likvida medel uppgick till 94,6 mnkr vid
periodens slut. Orsak till minskningen är
kommunens negativa kassaflöde.
Koncernens nettoutbetalningar i investeringsverk samheten uppgår till 42,6 mnkr. Investeringarna
avser i huvudsak fastigheter i kommunen och
Munkbo samt VA-anläggningar i Munkedal Vatten
AB.
Munkedal Vatten har tagit upp ett lån om 17,0
mnkr. Amortering av lån har skett med 1,2 mnkr.
Finansieringsverksamheten i koncernen ger ett
positivt kassaflöde med 19,0 mnkr.
Kommunen
Kommunens likvida medel har minskat 18,0 mnkr
under 2021 och uppgick 31 augusti till 85,4 mnkr.
Minskningen beror på att kommunen fört över 20,0
mnkr till en kortfristig placering i fondandelar.
Kommunens resultat exklusive avskrivningar och
andra ej likviditetspåverkande poster har genererat
ett flöde med inbetalningar på 39,2 mnkr. Utöver
den kortfristiga placeringen ovan har ökad kapitalbindning i lager och kortfristiga fordringar samt

korta skulder medför ett negativt kassaflöde med
ytterligare 7,4 mnkr.
Investeringsverksamheten har genererat nettoutbe talningar på 30,1 mnkr vilket täcks av överskott i
den löpande verksamheten. Investeringar i
materiella anläggningstillgångar har skett med 28,8
mnkr varav 23,4 mnkr avser investeringar i
kommunens verksamhetsfastigheter.
Kommunens finansieringsverksamhet har genererat
ett positivt kassaflöde med 0,3 mnkr vilket beror på
en ökning av övriga långfristiga skulder. Det har
under året inte skett någon nyupplåning eller
amortering av befintliga lån.
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Balansräkning
Balansräkning
(Belopp i mnkr)
Tillgångar
Anläggningstillgångar:
Immateriella anläggningstillgångar
Mat eriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar
Maskiner och inv entarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar:
Lager och exploatering
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- varav periodens resultat
Avsättningar
Av sättning för pensioner
Andra av sättningar
Summa avsättningar
Skulder:
Långfristiga lån
Öv riga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 1998
Borgensåtagande
Ställda panter och övriga ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen
Koncernens balansomslutning har ökat 43,7 mnkr
under året. Större delen av ökningen, 27,0 mnkr,
beror på ökade kortfristiga fordringar. Ökningen av
anläggningstillgångarna i koncernen är i huvudsak
hänförlig till kommunen vilket beror på att för
övriga enheter i koncernen ligger avskrivningarna i
nivå med investeringsutgifterna.
Koncernens likviditet i uppgick siste augusti till 66,2
procent, en minskning från årsbokslutets 57,9
procent. Ökningen hänger samman med de ökade
kortfristiga fordringarna. Även koncernens soliditet
har, tack vare periodens positiva resultat, ökat med

Kommunkoncernen

Kommunen

Bokslut
dec 2020

Bokslut
aug 2021

Bokslut
dec 2020

Bokslut
aug 2021

10,9

10,7

10,9

10,7

802,4
23,7
52,3
10,1
899,4

800,2
43,5
49,3
11,0
914,7

360,2
4,7
28,1
45,1
449,0

364,4
17,0
25,3
46,0
463,4

54,4
60,9
0,0
115,7

55,9
88,9
20,0
94,6

231,0

259,4

54,4
55,3
0,0
103,5
213,2

55,8
61,3
20,0
85,4
222,5

1 130,4

1 174,1

662,2

685,9

370,3
30,0

396,9
26,6

351,3
29,0

375,6
24,3

10,5

9,9

3,9
14,4

3,9
13,8

10,5
0,0
10,5

9,9
0,0
9,9

402,3
36,7
306,7
745,7

416,6
39,5
307,3
763,4

112,0
9,3
179,1
300,4

110,5
9,1
180,8
300,4

1 130,4

1 174,1

662,2

685,9

199,6
0,2
33,9

198,5
0,2
33,9

199,6
424,5
0,0

198,5
437,7
0,0

1,0 procentenheter och uppgick vid delåret till 33,8
procent.
Kommunen
Kommunens balansomslutning har ökat 23,7 mnkr
sedan årsbokslutet. Ökningen beror till största delen
på periodens investeringar som, efter avdrag för
avskrivningar, ökat de materiella anläggningstillgångarna med 14,4 mnkr.
Omsättningstillgångarna har ökat 9,3 mnkr sedan
årsskiftet främst beroende på ökade fordringar
avseende riktade statsbidrag. Kommunens del, i det
med bolagen gemensamma koncernkontot, har
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minskat 27,9 mnkr vilket främst förklaras aven
kortfristig finansiell placering om 20,0 mnkr.
Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till
92,2 procent, en ökning från årsbokslutets 88,7
procent.
De långfristiga skulderna har minskat 1,7 mnkr
vilket främst beror på minskning av långfristig
leasingskuld för kommunens fordon. Det har i övrigt
inte skett någon amortering eller nyupplåning under
perioden.
Kommunens soliditet är vid delåret 54,8 procent, en
ökning från årsbokslutets 53,1 procent. Ökningen
beror på periodens resultat. För helåret beräknas

soliditeten vara i stort sett oförändrad men
likviditeten kommer att försämras på grund av hög
investeringsvolym.
Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före
1998 visar på en liten minskning från föregående
år. Vid delåret 2021 uppgår den till 198,5 mnkr
inklusive löneskatt.
Munkedals kommun har totalt borgensåtagande för
437,7 mnkr. Borgensåtagandet består främst av
borgen till Munkedal Bostäder AB med 270,0 mnkr
och Munkedal Vatten AB 119,2 mnkr.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
(mnkr)

Jan-aug
2021

Budget
2021

Prognos
2021

0,0
0,0

4,3

1,6
1,6

32,2
5,5

160,1

M ark och ex ploatering

14,2

83,6
8,7

- varav Vadholmen

3,6

2,1

5,2

- varav Bergsäter

1,0

3,9

1,5

Gator och vägar

2,2

10,0

7,3

Parker och badplatser

0,4

0,5

0,5

Barnomsorgsfastigheter

2,1

34,7

12,0

Skolfastigheter

9,8

Kommunstyrelsen
Datasystem / digitala verktyg

Samhällsbyggnadsnämnden

4,3

60,0

27,1

8,8

60,0

24,5

Bollhall Kungsmark

2,5

28,0

13,0

Utvecklingscentrum Munkedal

7,5

4,0

9,6

Äldreomsorgsfastigheter

0,0

2,5

0,0

Övriga fastigheter

1,5

4,7

4,3

M askiner och inventarier

0,6

1,5

1,1

Barn- och
utbildningsnämnden

1,5

4,1

2,6

- varav Hedekas skola

Inventarier Hällevadsholms
skola

1,3

1,0

1,3

M askiner och inventarier övrigt

0,2

3,1

1,3

Välfärdsnämnden
Inv entarier

0,8
0,5

3,4
2,7

3,4
2,7

Datasystem

0,3

0,7

0,7

Kultur- och fritidsnämnden

0,0
0,0

1,4

Konst

0,1

1,4
0,1

Inventarier

0,0

1,3

0,3

34,6

173,2

91,6

Varav nyinvesteringar

9,2

85,4

24,8

Varav reinvesteringar

25,4

87,8

66,8

Summa investeringar

Årsbudgeten 2021 för investeringar är 173,2 mnkr
inkluderat resultatöverföring från 2020. De totala
investeringsutgifterna för årets första åtta månader
uppgå till 34,6 mnkr, varav 9,2 mnkr avser
nyinvesteringar och 25,4 mnkr reinvesteringar.
Kommunfullmäktiges resultatmål 2021 för
investeringar är att reinvesteringar ska ha en
självfinansieringsgrad på 100 procent.
Självfinansieringsgraden för reinvesteringar 2021
beräknas uppgå till 77,4 procent vilket innebär att
resultatmålet 2021 inte kommer att uppfyllas.
Kommunstyrelsen
Årets investeringar avser i första hand datasystem
och digitala verktyg. Av årets budget på 4,3 mnkr
beräknas att 1,6 mnkr kommer att nyttjas.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden svarar för större delen av kommunens
investeringar. Inom mark och exploatering har det
förutom Vadholmen bland annat investerats i
detaljplaner för nya exploateringsområden.
Investeringar inom gator och vägar avser i första
hand gatubelysning. Maskiner och inventarier avser
fordon inom park och skog samt utrustning inom
kostverksamheten. Av den totala budgeten på
160,1 mnkr är prognosen att 83,6 mnkr kommer att
tas i anspråk under året.
Barn- och utbildningsnämnden
Periodens investeringar består av inventarier och
utrustning på Hällevadsholms skola. Av året budget
på 4,1 mnkr beräknas 2,6 mnkr tas i anspråk.
Välfärdsnämnden
Periodens investeringar utgörs av inventarier till
Allégården samt utgifter för verksamhetssystem.
Prognosen är att årets budget kommer att nyttjas i
sin helhet.
Kultur- och fritidsnämnden
Större delen av budgetanslaget avser kommande
utgifter för inventarier till den nya bollhallen.
Prognosen är att detta anslag inte kommer att
nyttjas förrän nästa år.
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VERKSAMHETSUPPFÖLJNING
Prognos helår 2021
Driftredovisning

Bokslut

Prognos

Budget

Avvikelse

(Belopp i mnkr)

2020

2021

2021

2021

Nämnd
Kommunfullmäktige

-1,4

-1,4

-1,2

-0,2

0,0

-0,1

-0,1

0,0

Öv erförmyndare

-1,0

-1,2

-1,2

0,0

Rev ision
Kommunstyrelsen

-1,0

-0,9

-0,9

0,0

-52,6

-54,7

-55,2

0,5

-32,9

-31,9

-30,7

-1,2

-287,9

-303,7

-304,9

1,2

-275,2

-292,1

-283,1

-9,0

Valnämnd och Jävsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Välfärdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

-16,1

-17,7

-18,0

0,3

-668,2

-703,7

-695,3

-8,4

-5,4

-12,1

-17,9

5,8

-673,6

-715,8

-713,2

-2,6

Skatteintäkter

481,5

503,0

494,2

8,8

Generella statsbidrag och utjämning

225,9

238,2

232,1

6,1

33,8

25,4

13,1

12,3

Summa nämndverksamhet
Gemensamma kostnader och intäkter
Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

3,3

1,4

1,6

-0,2

Finansiella kostnader

-8,1

-0,3

-0,4

0,1

Resultat efter finansiella poster

29,0

26,5

14,3

12,2

Årets resultat

29,0

26,5

14,3

12,2

Helårsprognosen för Munkedals kommun är 26,5
mnkr vilket är 12,2 mnkr bättre än det budgeterade
resultatet på 14,3 mnkr.
Nämnderna
Årsprognosen för nämndverksamheten uppgår till
-8,4 mnkr. Välfärdsnämnden svarar för den största
avvikelsen med ett befarat underskottet på -9,0
mnkr. Även samhällsbyggnadsnämnden prognos ticerar underskott med -1,2 mnkr. Barn- och
utbildningsnämnden har erhållit en tillfällig utökning
av budgetramen med 5,8 mnkr vilket innebär att
nämnden för helåret prognosticerar en positiv
avvikelse med 1,2 mnkr.
Finansförvaltningen
Gemensamma verksamhetskostnader
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha
ett överskott på 5,8 mnkr mot budget. Av fullmäktiges förfogandepost återstår 0,2 mnkr och av
utrymmet för volymökningar beräknas 4,4 mnkr ej
utnyttjas. Av utrymmet för ökade kapitalkostnader
kommer 2,3 mnkr ej tas i anspråk. Övriga poster
visar ett underskott på 1,1 mnkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Slutavräkningen för 2020 års skatteintäkter
beräknas bli positiv med 2,1 mnkr. Även
skatteintäkterna 2021 har en positiv prognos med
6,8 mnkr. Utjämningsbidragen beräknas överstiga
budget med 7,1 mnkr men fastighetsavgiften ser ut
att avvika negativt med -1,1 mnkr. Totalt för
skatte- och bidragsintäkter ligger prognosen på ett
överskott på 14,9 mnkr.
Finansiella intäkter och kostnader
För finansiella intäkter beräknas en negativ
avvikelse med 0,2 mnkr beroende på lägre
utdelning från Kommuninvest än budgeterat.
Räntekostnaderna för perioden januari-augusti 2021
ligger något under budgeterade kostnader och
prognosen på helår ligger på en positiv avvikelse
med 0,1 mnkr.
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Ekonomisk analys nämnder och bolag
Kommunen
Kommunstyrelsen
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
13,3
-19,4
-29,0
-35,1
36,2
1,1

Bokslut
aug 21
13,7
-20,2
-28,1
-34,6
36,7
2,1

Prognos
2021

-54,7
55,2
0,5

Förvaltningen redovisar per augusti ett utfall på
34,6 mnkr och en positiv budgetavvikelse på 2,1
mnkr. Största överskottet finns inom administrativa
avdelningen och kommundirektörens
ansvarsområde.
Intäkterna för perioden uppgår till 13,7 mnkr vilket
är 1,5 mnkr mer än budgeterat. Budgetavvikelsen
avser främst ersättning från Försäkringskassan
avseende kompensation för höga sjukkostnader,
medel från Socialstyrelsens återhämtningsbonus
och högre intäkter än budgeterat beroende på att
50% tjänst som säkerhetsstrateg faktureras till
Sotenäs kommun. Förvaltningens totala kostnader
har en positiv avvikelse med 0,6 mnkr mot budget.
Personalkostnaderna för perioden ligger i nivå
jämfört samma period föregående år. Övriga
verksamhetskostnader för perioden är 0,5 mnkr
lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för
övriga verksamhetskostnader beror främst på lä gre
kostnader för översiktsplan än samt KS förfogande
post är ej nyttjad under perioden. Övriga verksamhetskostnader är 0,9 mnkr lägre än föregående år.
Avvikelsen beror främst på högre kostnader
föregående år avseende datakostnader
För hela 2021 prognosticeras ett positivt resultat på
0,5 mnkr bättre än budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
71,4
-37,6
-53,0
-19,2
20,1
0,9

Bokslut
aug 21
73,6
-39,4
-55,2
-21,0
20,9
-0,9

Prognos
2021

-31,9
30,7
-1,2

Nämnden redovisar per april ett utfall på 21,0 mnkr
vilket ger en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr.
Nämndens totala intäkter är 2,2 mnkr högre i år än
jämfört med samma period föregående år. Den
största skillnaden avser de bidragsrelaterade
intäkterna vilket till stor del beror på de riktade
bidragen för C ovid-19. Nämndens totala kostnader
är 4,0 mnkr eller 4,4 procent högre jämfört med
föregående år fördelat på personalkostnader, köp av
verksamhet och övriga kostnader

Årsprognosen för nämnden är ett underskott på 1,2
mnkr till följd av ökade kostnader för bostadsanpassning samt pandemins påverkan på måltidsavdelningens verksamhet.
Åtgärder
Bedömningen är att gällande årsprognos angående
ökade kostnader för bostadsanpassning så är det
inga kostnader som verksamheten kan påverka då
detta styrs utifrån behovet av kommunens
invånare. Detta är en väntad trend då utvecklingen
har en direkt koppling till kommunens inriktning om
att fler skall vårdas i hemmet. Kostnadsutvecklingen
kommer troligen även att fortsätta i samma riktning
även kommande år. Måltidsavdelningens
prognosticerade underskott bygger på uteblivna
externa intäkter till följd av rådande pandemi.
Bidragsansökan från Socialstyrelsen kommer att ske
likt föregående år om det beviljas. Eventuella
statliga bidrag kan komma att förbättra kommande
prognoser. I övrigt så ser inte verksamheten att det
finns andra åtgärder som kan vidtas utan att
påverka uppdraget att tillgodose måltider utan att
detta påverkas.

Barn- och utbildningsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
36,8
-138,0
-92,4
-193,6
189,1
-4,5

Bokslut
aug 21
33,4
-139,7
-94,3
-200,6
203,1
2,5

Prognos
2021

-303,7
304,9
1,2

Barn- och utbildningsnämnden har per augusti
månad ett utfall om 200,6 mnkr vilket ger en positiv
avvikelse med 2,5 mnkr mot budget. Anledningen
till överskottet är den tillfälliga utökning av ram till
grundskolan på 5,8 mnkr som beslutades av
kommunfullmäktige i april. Förvaltningen har varit
försiktig med att bygga en organisation med medel
som eventuellt måste betalas tillbaka nästa år.
Gymnasiet visar ett underskott om 2,7 mnkr per
augusti månad där hög bemanning ses som den
främsta anledningen samtidigt som verksamheten
köper fler elevplatser av annan anordnare . Åtgärder
är vidtagna som får helårseffekt först nästa år.
Uppbokade merkostnader för C ovid-19 uppgår per
april månad till 2,5 mnkr. Verksamheterna har blivit
kompenserade för höga sjuklönekostnader från
Försäkringskassan motsvarande 1,5 mnkr.
I jämförelse med samma period föregående år har
intäkterna minskat med 3,4 mnkr. Trenden med
minskade externa bidrag håller i sig och har minskat
med 2,8 mnkr. Merparten av minskningen syns
inom gymnasiet och vuxenutbildningen. Orsaken är
att nyanlända elever som är asylsökande eller som
är nyanlända och faller under det så kallade
schablonbidraget har blivit färre. Även riktade
insatser från Skolverket har blivit färre till antal och
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några av anslagen har upphört helt. Försäljning av
verksamhet har minskat 1,3 mnkr jämfört med
föregående år, vilket bland annat kan härledas till
färre elever från annan kommun som går på
Processtekniska gymnasiet.
I jämförelse med utfallet augusti 2020 har kostna derna ökat med 3,6 mnkr. Det är främst i köp av
verksamhet hos annan anordnare som ökningen ses
om 2,3 mnkr. Gymnasiesärskolan, förskolan och
gymnasieskolan är de verksamheter som den
största ökningen av köpta platser syns. Personalkostnaderna har trots en lönerevision om 3,9 mnkr
endast ökat med 1,8 mnkr. Det är inom grundskolan den största förändringen jämfört med föregå ende år syns, med en minskning på drygt 2,0 mnkr.
Den prognosticerade resultatet visar på överskott
om 1,2 mnkr mot budget, en förbättring med 1,2
mnkr i jämförelse med senaste årsprognos per april.
Vuxenutbildningen står för den stora förändringen
med ett prognosticerat överskott om 0,5 mnkr i
april till 1,8 mnkr i augusti.
Åtgärder
Åtgärder, beskrivning (tkr)

Effekt
2021

Effekt
2022

Neddragning av 6,2 t jänst inom I m och
Processt ekniska gy mnasiet

1 680

4 032

Neddragning av 4,1 t jänst inom
Vux enut bildning
Neddragning av 1,75 t jänst Cent rumskolan

1 100

2 640

360

864

Summa

3 140

7 536

Åtgärder som nu genomförts inom Im och Process tekniska gymnasiet kommer att ge minskade
personalkostnader om 4,0 mnkr på helår 2022. En
nödvändig åtgärd för att få en stabil organisation
baserat på eleverna inskrivna i kommunens egen
gymnasieskola. Dock kommer det bli en ökning av
köpta platser istället. Både gymnasiet och
vuxenutbildningen förväntas ha en ekonomi i balans
2022 med de åtgärder som nu genomförts.
Under 2020 gjorde grundskolan neddragning med
ett 20-tal tjänster. C entrumskolan har emellertid
varit tvungna att göra sin neddragning succesivt och
en ytterligare minskning med 1,7 tjänst har därför
varit nödvändig.
Grundskolan har för budgetåret 2021 fått en
tillfälligt utökad ram om totalt 7,5 mnkr. Åtgärder
för en eventuell minskning av densamma inför 2022
har ännu inte påbörjats men kommer innebära stora
förändringar och påverkan för verksamheten.
Förvaltningen har i väntan på beslut om budget
2022 därför varit försiktig med att låsa upp delar av
de tillfälligt tilldelade medlen.

Välfärdsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
32,2
-149,7
-71,2
-188,7
182,8
-5,9

Bokslut
aug 21
37,0
-160,0
-73,6
-196,6
188,3
-8,3

Prognos
2021

-292,1
283,1
-9,0

Välfärdsnämnden har per augusti månad ett utfall
om 196,6 mnkr vilket ger en negativ avvikelse med
8,3 mnkr mot budget. Största underskottet finns
inom Vård och omsorg, försörjningsstöd och boende
enligt LSS.
Merkostnaderna för C ovid-19 minskar inom
förvaltningen och per augusti finns uppbokade
kostnader på 4,8 mnkr, 0,8 mnkr avser materialkostnader och 4,0 mnkr avser personalkostnader.
Verksamheterna har blivit kompenserade för höga
sjuklönekostnader från Försäkringskassan
motsvarande 1,8 mnkr samt för merkostnader för
C ovid-19 från Socialstyrelsen med 1,5 mnkr.
Intäkterna för perioden januari till augusti 2021 är
4,7 mnkr högre jämfört med samma period 2020.
Externa riktade statsbidrag från Socialstyrelsen har
ökat 3,2 mnkr under 2021 medan ersättningen från
Migrationsverket har minskat med 1,9 mnkr jämfört
med augusti 2020.
Försäljning av övrig verksamhet har minskat med
1,0 mnkr jämfört med föregående år, vilket bland
annat kan härledas till att verksamheten inte längre
säljer MAS tjänster till grannkommuner.
I jämförelse med utfallet augusti 2020 har
kostnaderna ökat med ca 12,6 mnkr. Det är främst
inom ramen för personalkostnaderna som ökningen
ses om 10,2 mnkr. Samma verksamheter som har
största budgetavvikelsen har även största
kostnadsökningen, hemtjänst, SäBo och
gruppbostad LSS. Personalkostnaderna har även
ökat inom ledning på grund av tillfällig utökning av
ledningspersonal. I ökningen av personalkostnader
ingår även ökade lönekostnader utifrån
lönerevisionen på 3,3 mnkr.
Helårsprognosen för välfärdsnämnden i augusti
uppgår till -9,0 mnkr. I april uppgick prognosen till
-6,8 mnkr. Främsta anledningen till att prognosen
försämrats beror på tillkommande köpta boende platser inom LSS gruppbostad, avdelning Stöd. Att
prognostiserat underskott inte är större utifrån att
utfallet per augusti uppgår till -8,3 mnkr beror på
att det dels finns ytterligare outnyttjade bidrag
riktat främst till Vård och omsorg samt att de
åtgärder som beslutades om i april för att minska
underskottet är beaktade i prognosen och förväntas
ge effekt resterande månader under 2021.
Åtgärder
Summa åtgärder uppgår inte till prognostiserat
underskott under 2021. Åtgärder är påbörjade men
får inte tillräckligt stor effekt under innevarande år.
Viss del av underskottet ligger även utanför
förvaltningens möjlighet att påverka utfallet. Bland
annat försörjningsstödet som påverkats av
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pandemin och arbetsmarknaden. Nämnden beslöt i
delårsbokslutet per april att göra ett tilläggsäskande
hos Kommunfullmäktig motsvarande det
prognostiserade underskottet på försörjningsstöd på
3,0 mnkr och inväntar beslut.
På ledningsnivå har verksamheten temporärt utökat
resurser inom LSS för att kunna arbeta systematiskt
med att komma i balans både gällande budget och
kvalitetsarbetet som berör både individen och
arbetsmiljön. Utökningen pågår fram till halvårsskiftet 2022 då verksamheten beräknas vara i fas.
Utökningen ses som en del i åtgärderna kopplade till
IVO och arbetsmiljöverkets tillsyn och krav.
Inom barn och unga arbetar avdelningarna ständigt
med hemmaplanslösningar som första insats. Tidiga
samverkansinsatser med skola och fritidsverksamhet för att fånga upp de barn och ungdomar om
har behov av insatser och stöd. Underskottet på
HVB barn och unga placeringar kan ställas mot det
överskott som finns på familjehemsvård.
De åtgärder som beslutades i april om att varsla
årsarbetare inom Vård och omsorg är genomfört.
Effekten av genomförda åtgärder kommer synas i
utfallet under hösten, arbetet med schemaplanering
och grundbemanning kopplat till uppdrag är
påbörjat och verksamheten ser tendenser till lägre
personalkostnader och förbättrad arbetsmiljö.
Uppföljning sker kontinuerligt.
För att minska sjukfrånvaron och kostnader för
korttidsfrånvaro inom hela förvaltningen har ett
samarbete planerats med personalavdelningen att
via statsbidrag (återhämtningsbonusen,
Socialstyrelsen) finansiera en resurstjänst vars
uppdrag är att arbeta tillsammans med cheferna i
frågan. Vilken effekt det får på det ekonomiska
utfallet och sjukfrånvaron under 2021 beror på när
tjänsten tillsätts, störst effekt kommer synas under
2022.
Kultur- och fritidsnämnden
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnad
Kommunbidrag
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
1,1
-6,4
-4,8
-10,1
10,7
0,6

Bokslut
aug 21
1,2
-7,1
-5,8
-11,6
12,2
0,6

Prognos
2021

-17,7
18,0
0,3

Kultur- och fritid har för perioden januari till augusti
ett positivt resultat om 604 tkr. Jämfört med
motsvarande period förra året har intäkterna ökat
med 0,1 mnkr. Intäktsökningen kan härledas till
ökade bidrag för bland annat projekten Skapande
skola och Skapande förskola. Utvecklingsarbetet av
biblioteksfilialerna har intensifierats i jämförelse
med föregående år och därmed genererat mer i
bidrag. Periodens kostnader är 1,6 mnkr högre än
motsvarande period föregående år. Kostnadsök ningen består till största del av internhyreskostnader

som utgör 0,9 mnkr, vilket är budgeterat för.
Personalkostnaderna har ökat med 0,6 mnkr vilket
består utav utökning inom fritidsgårdar, ökade
kostnader för feriepraktik, samt utökning med en
administratör som finansieras av intäkter för
uthyrda lokaler. Resterande kostnadsökning är
hänförlig till bidragsfinansierade verksamheter
Nettokostnadsökningen är 1,3 mnkr i jämförelse
med samma period föregående år, det vill säga 12,3
procent. 0,9 mnkr av dessa är hänförliga till högre
interna kostnader för lokaler.
För helåret prognostiseras ett positivt resultat om
0,3 mnkr. Underskott inom bibliotek vägs upp av
överskott inom fritidsgårdar, kulturskola och turism.
Åtgärder
Under hösten 2020 minskade biblioteksverksamhe ten med 1 tjänst, vilket ger en helårseffekt med 470
tkr 2021. Dock minskar de externa intäkterna 2021
samtidigt som verksamheten måste ställa om med
ett utökat uppdrag inom skolbibliotek. Åtgärder som
bland annat innefattar begränsade öppettider och
en reducering av bokbeståndet kommer genomföras
för att få en budget i balans.
Ombyggnation och hyra för bibliotek i Hedekas
kommer inte vara möjligt att åtgärda inom tilldelad
ram för biblioteket.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige redovisar ett underskott om 0,3
mnkr för perioden beroende på att större delen av
årets partistöd betalats ut. För helåret prognosticeras ett underskott på 0,2 mnkr vilket beror dels på
ej budgeterade kostnader för digitala sammanträ den dels på att kostnader för sammanträdesarvo den
ligger över budgeterad nivå.
Valnämnd
Valnämnden utser röstmottagare, upprättar
vallokaler och ansvarar för förtidsröstning. Under
2021 planeras inga allmänna val eller folkomröstningar varför verksamheten i stort sett är vilande .
Resultatet för perioden och även årsprognosen
ligger på 0,0 mnkr.
Jävsnämnd
Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig
myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut.
Det kan till exempel vara i ärende om bygglov för
egen verksamhet. Jävsnämnden redovisar för
perioden ett resultat i nivå med budget vilket även
är årsprognosen
Överförmyndare
Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med
Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil,
Färgelanda och Uddevalla. Överförmyndaren
redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden
vilket beror på eftersläpning av utbetalning av
arvoden till gode män. För helåret beräknas ett
resultat i nivå med budget.
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Revision
Revisionen redovisar ett positivt utfall om 0,2 mnkr
under perioden. Överskottet beror på att konsultstödet avseende granskningsinsatser är sena med
faktureringen. Årsprognos ligger på 0,0 mnkr.

Kommunala företagen
Munkedals Bostäder (Munkbo)
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
26,4
-22,0
4,4
-2,9
1,5

Bokslut
aug 21
26,5
-22,4
4,1
-2,8
1,3

Prognos
2021

0,9

Munkbo visar ett resultat på 1,3 mnkr. Omsättningen har ökat med 0,1 mnkr jämfört med samma
period föregående år. Bolaget har genomfört
fastighetsunderhåll till och med augusti månad för
2,3 mnkr. Munkbo har 270 mnkr i lån, varav 110
mnkr säkrats genom derivat. Årsprognosen uppgår
till 1,0 mnkr.
Munkbo ägs av Munkedals kommun till 100 procent.
Munkbo har 535 lägenheter och har till främsta uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Dingle Industrilokaler (Dilab)
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
3,0
-2,2
0,8
-0,8
0,0

Bokslut
aug 21
2,9
-2,2
0,7
-0,7
0,0

Prognos
2021

0,0

Dingle industrilokaler AB visar ett resultat på 0,0
mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Dingle
industrilokaler AB ägs av Munkedals kommun till
51,0 procent och av New Wave Group till 49,0
procent. Bolaget har som syfte att äga, förvalta och
bygga industrilokaler.
Munkedal Vatten
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
17,0
-14,8
2,2
-1,4
0,8

Bokslut
aug 21
18,3
-15,9
2,4
-0,2
2,2

Prognos
2021

0,0

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

Rambo AB
Resultaträkning
Belopp i mnkr
Intäkter
Kostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Periodens resultat

Bokslut
aug 20
116,2
-111,6
4,6
-0,2
4,4

Bokslut
aug 21
128,1
-121,8
6,3
0,0
6,3

Prognos
2021

5,2

Rambo AB redovisar ett positivt resultat för perio den på 6,3 mnkr jämfört med budget 1,7 mnkr.
Budget för perioden är något missvisande då den är
periodiserad linjärt över året. Motsvarande period
föregående år redovisade bolaget ett resultat på 4,4
mnkr. Avvikelsen mot budget beror delvis på
säsongsvariationer men även på högre intäkter än
budgeterat för besöksavgifter på bolagets anläggningar och ÅVC på grund av högt besökstryck under
sommaren samt högre materialersättningar på
främst metall och wellpapp. Prognos för helåret
räknas upp till 5,2 mnkr jämfört med budget på 2,6
mnkr.
Rambo AB ägs av Munkedals kommun till 25
procent och är samägt med Lysekils, Tanums och
Sotenäs kommuner. Det är ett regionalt avfallsbolag
vars verksamhet omfattar omhändertagande,
transport och/eller behandling av avfall.
Vadholmen Foss 2:81 m fl AB
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB visar ett resultat på
-0,5 mnkr för perioden och prognosen för hela året
ligger på -0,6 mnkr. Hyresgästerna har sedan
föregående år lämnat fastigheten och byggnaderna
har rivits. Därmed har hyresintäkterna försvunnit.
Kostnaderna för markanläggning och tillkommande
kostnader för markarbete har belastat bolaget.
Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun
sedan december 2015.
KHRF Dingle- Sörbygården
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättsförening Dingleoch Sörbygården (Grönskan) visar ett resultat efter
åtta månader på 0,4 mnkr. Hyresrättsföreningen
ägs av Munkedals kommun till 20,0 procent och
omfattar två verksamhetsfastigheter som ligger i
Dingle och Hedekas.

75

Nyckeltal
Resultat

2019

2020

Prognos
2021

Årets resultat (mnkr)

28,9

29,0

26,5

Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag (%)

4,2

4,1

3,6

Balanskravsresultat (mnkr)

20,9

27,9

26,5

Skatteintäkter och nettokostnader

2019

2020

Prognos
2021

Skatte- och bidragsutveckling (%)

5,3

3,4

4,8

Nettokostnadsutveckling (%)

2,7

3,0

6,3

Nettokostnader i relation till skatter och bidrag (%)

95,6

95,2

96,6

Investeringar

2019

2020

Prognos
2021

Nettoinv esteringsvolym (mnkr)

57,4

79,5

91,6

Skattefinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%)

92,8

67,2

56,4

Skattefinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

113,9

76,6

77,4

Soliditet/likviditet

2019

2020

Prognos
2021

Soliditet (%)

45,0

53,1

54,9

Soliditet inklusiv e samtliga pensionsförpliktelser (%)

16,3

22,9

26,6

Kassalikv iditet (%)

105,0

88,7

64,7

Åtagande utanför balansräkningen (mnkr)

2019

2020

Prognos
2021

Borgensåtagande (mnkr)

360,9

424,5

437,7

Pensionsförpliktelser före 1998 (mnkr)

205,9

199,6

195,1
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Bilaga 1

Finansrapport
Tabellen nedan visar olika nyckeltal för skuldportföljen för MUNKEDALS KOMMUNs portfölj

2021-09-24

2021-06-24

2021-03-24

Utestående Nettobalans

104,700,000

104,700,000

104,700,000

Utestående Bruttobalans

104,700,000

104,700,000

104,700,000

Utestående Nominellt (Der)

0

0

0

Nom Derivat (Brutto) / Skuld

0.00%

0.00%

0.00%

Snittränta senaste 12 mån

0.78%

1.53%

2.10%

Snittränta exkl. De. senaste 12 mån

0.17%

0.22%

0.32%

Räntekostnad senaste 12 mån

861,398

2,002,545

3,183,545

Räntekostnad exkl Der. senaste 12
mån

190,637

294,506

489,531

0.84

1.09

1.34

71.35%

71.35%

71.35%

0.84

1.09

1.34

71.35%

71.35%

71.35%

0.84

1.09

1.34

71.35%

71.35%

71.35%

Räntebindning (i år)
Räntebindning (i %) andel < 1 år
Räntebindning (i år) exkl. Der.
Räntebindning (i %) andel < 1 år,
exkl. Der.
Kapitalbindning
Kapitalbindning andel < 1 år i %

På analysdagen var snitträntan (senaste 12 mån)-0.78%-(30/360 bas) på den utestående nettoskulden104,700,000 kr. Räntekostnaden för de senaste 12 månaderna fram till analysdagen är-861,398 kr.
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Dnr: KS 2021-000208

Handläggare:
Fredrick Göthberg
Kommunsekreterare

Sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar och dialogdagar för
2022 enligt förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar och dialogdagar för
2022 enligt förslaget.

Sammanfattning
Administrativa avdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram
förslag till sammanträdestider för 2022. Grunden för planeringen utgår från
budgetprocessen.
Kommunstyrelsen sammanträder:
Måndagen den 17 januari
Måndagen den 14 februari – Internat på Vann 14-15 februari
Måndagen den 14 mars – bokslut KS och kommun
Måndagen den 11 april – årsredovisning inkl. SML
Måndagen den 16 maj
Måndagen den 13 juni – delårsrapport KS och Kommun, MRP
Måndagen den 4 juli (preliminärt extra vid behov)
Onsdag den 14 september
Måndagen den 10 oktober delårsbokslut augusti för KS och kommun
Måndagen den 14 november – planförutsättningar budget 2024
Måndagen den 19 december – återkoppling detaljbudget
Kommunstyrelsens dialogdagar:
Tisdagen den 15 februari – Internat på Vann 14-15 februari
Måndagen den 7 mars – nämnders bokslut
Tisdagen den 15 mars – bolag bokslut
Tisdagen den 17 maj – budgetuppföljning, delår nämnder
Måndagen den 19 september
Måndagen den 3 oktober – delårsrapport nämnder
Tisdagen den 22 oktober
Kommunstyrelsens och kommunfullmä ktiges presidieträffar:
Tisdagen 12 april – dialog bokslut
Kommunfullmäktige:
Måndagen den 28 februari
Måndagen den 28 mars – bokslut kommun
Måndagen den 25 april – årsredovisning ink. SML
Måndagen den 30 maj
Måndagen den 27 juni – delårsrapport kommun, budget MRP
Måndagen den 26 september
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Torsdag den 20 oktober - Val av ordförande, valberedning.
Måndagen den 28 november - delår planförutsättningar budget
Måndagen den 12 december - val till nämnder och bolag
Kommunfullmäktige dialogdag
Måndagen den 20 juni – KS presenterar budget
Måndagen den 24 oktober – ny KF budget, koncern

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Budget för sammanträdeskostnader finns.

Inga ytterligare konsekvenser finns.

Ylva Morén
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreterare för kännedom
Ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom
Nämndsekreterare för kännedom
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§ 96

Dnr 2021-000086

Motion från Karin Blomstrand, Liberalerna om att
bygga på LIS områden i Hällevadsholm
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att sända Karin Blomstrands
(L) och Thomas Högbergs (L) inlämnade motion ” Motion om att bygga
på LIS områden i Hällevadsholm”, daterad 2021-05-04 till
Samhällsbyggnadsnämnden för beredning. Motionen behandlar behovet
av bebyggelse på attraktiva platser och områden och i detta fall LIS området vid Vässjesjön Hällevadsholm, vilket är ett av flera samhällen i
Munkedals kommun som kan erbjuda villabebyggelse i natursköna
områden.
Motionen föreslår därför att:
* samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att projektera och
färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för försäljning.
Hällevadsholm präglas av en bebyggelse som utvecklats kring de båda
sjöarna i ett småkuperat skogbevuxet landskap. Samhällets grönstruktur
präglas av omgivande skogsområden samt vegetation i anslutning till
sjöarna Kolstorpevattnet och Vässjevattnet, vilka omfattas av våtmark
och sumpskog i söder.
Kommunens översiktsplan anger att bostadsutbyggnaden i
Hällevadsholm bör ske söder och västerut på ett sådant sätt att
Kolstorpsvattnets och Vässjevattnets kvaliteter för ett attraktivt boende
kan utnyttjas.
Strandskydd gäller kring båda sjöarna där lättnader i strandskyddet bör
kunna utredas öster om Vässjevattnet. Området berörs ej av Natura
2000.
Vässjevattnet är en av 19 sjöar som pekas ut i kommunens LIS-plan från
2010 där utpekade strandsträckor anges som lämpliga LIS-områden. För
Vässjevattnet anges 13% av strandsträckan runt sjö som lämplig för
landsbygdsutveckling i strandnära läge. Exakt läge redovisas i LIS planen
och nuvarande ÖP14. Markeringen omfattar ett område om ca 0,2 km
som ansluter till befintlig bostadsbebyggelse i norr.
Området pekas ut med anmärkningen att ”LIS-området avser enbart att
eventuell ny bebyggelse kan få komma nära strandskyddsområdet, om
övriga hänsynskrav uppfylls. Naturvärdesobjektet vid strandkanten ska
inte skadas och ingår inte i LIS-området.”
Vässjevattnet ingår som del i ett större vattenområde kring
Enningdalsälven vilken är av riksintresse och omfattas av särskilda
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hushållningsbestämmelser enligt miljöbalkens fjärde kapitel.
Bestämmelserna utgör restriktioner mot vissa vattenföretag.
Varje LIS-område och sjö som är utpekat i LIS-planen och nuvarande
ÖP14 behöver studeras mer i detalj i nästa skede.
Detta LIS-område är privatägt och kommunen har inte har rådighet över
marken i dagsläget. Om kommunen vill agera med projektering och
färdigställande av tomter det föregås av ett fastigförvärv.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-11
Beslut i KF – Anmälan av motion från Karin Blomstrand (L) om att bygga
på LIS områden i Hällevadsholm
Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare och registrator, för vidare hantering
Samhällsbyggnadschef, för kännedom
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2021-05-04

Motion om att bygga på LIS områden i Hällevadsholm

Munkedals kommun behöver planera för att på sikt få mer
bebyggelse på attraktiva platser och områden. Hällevadsholm är ett
av flera samhällen i Munkedals kommun som kan erbjuda
villabebyggelse i natursköna områden. Förslaget syftar till att man tar
hänsyn till länsstyrelsens krav och den lagstiftningen som finns när
kommunen planerar för den här naturnära bebyggelse. Det finns ett
område vid Vässjesjön i Hällevadsholm som i kommunens
översiktsplan tagits fram och som skall kunna bebyggas, enligt plan.
I dessa beslutade områden skall det s.k. LIS ge möjlighet att komma
närmare vatten i vissa specifika områden för att främja en positiv
utveckling av byggnation av bostäder.

Vi föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
projektera och färdigställa ovannämnda område vid Vässjesjön för
försäljning.

Positivt utifrån barnkonventionen eftersom det ges möjlighet att
bygga i områden som ger barn möjlighet till bra, naturnära miljöer.

För Liberalerna i Munkedal
Karin Blomstrand och Thomas Högberg
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Initiativärende passersystem Hästesked
Kommunstyrelsen har tidigare fått information kring planer på att införa
passersystem till Rambos samtliga återvinningscentraler, även Hästesked i
Munkedal. Intrycket var då att kommunstyrelsen senare skulle få ett
ärende för att fatta beslut om detta skulle införas eller ej. Det har nu
framkommit att så inte är fallet utan Rambo har fattat ett eget beslut i
frågan och kommer att installera detta på Hästesked.
Detta anser vi vara olyckligt då vi efter dragningen inte ansåg att det fanns
skäl för denna typen av system på Hästesked. Vi förstår att det kan finnas
problem på anläggningar som ligger i städer eller längs kusten med ett högt
tryck under vissa perioder. Men så är inte fallet i Munkedal.
Vi har gjort flera besök på Hästesked utan att någon gång uppleva det som
beskrevs under dragningen och vi ser en stor risk att det skulle kunna bidra
till en kraftig försämring för våra invånare samt risk för att mer skulle
slängas ute i naturen eller andra olämpliga platser
Våra företag skulle bli kraftigt lidande av denna typ av system vilket vi inte
heller kan stödja. Vi bör istället underlätta för företag och vara en
företagsvänlig kommun!

Vi föreslår med hänsyn till ovan att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
att besluta att det inte skall införas denna typ av system på Munkedals
återvinningscentral Hästesked och uppdrar kommunstyrelsen att bereda
samt meddela Rambo detta beslut.

Matheus Enholm (SD)
Mattias Johansson (SD)
Louise Skaarnes (SD)
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Från: Rolf Jakobsson <Rolf.Jakobsson@munkedal.se>
Skickat: den 30 september 2021 20:49
Till: Christoffer Rungberg <Christoffer.Rungberg@munkedal.se>
Ämne: Sv: Initiativärende

Här är ärendet:
Munkedals kommun skall som krav ha att anställda inom äldreomsorgen i Munkedals kommun, på
boenden såväl som inom hemvården, skall vara vaccinerade mot Covid 19. Detta för att inte utsätta
omsorgstagarna för onödig smittorisk.
Med vänliga hälsningar
Rolf Jacobsson

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
D atum

2021-09-14
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1(1)
Dnr: KS 2021-000026

Handläggare:
Ulrika Karlsson
Anställd
Kommunstyrelsens förvaltning

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Sammanfattning
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 201901-04 § 5.
Förteckning redovisar beslut tagna 2021-08-01 – 2021-08-31.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Förvaltningschef

Beslutet expedieras till:
Akten
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DELEGATIONSFÖRTEC KNING

1(2)

D atum

2021-08-01 – 2021-08-31

Kommunstyrelsens förvaltning

Delegationsförteckning
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2021-08-25

76250

I

Kommunstyrelsen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 1.11 - Besluta i ärenden som
nödvändigtvis måste avgöras och
inte kan vänta till nästa
sammanträde. Yttrande till
Justitiedepartementet över förslag
till skärpta straff för knivbrott.

Peter Berborn

2021-000129

2021-08-10

76218

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Anna Kling
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Välfärdsförvaltningen för juli
månad.

2021-08-09

76215

I

Personalavdelningen

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5 - Anna Kling
Anställningsbeslut från område
Barn- och utbildningsförvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Välfärdsförvaltningen för juni
månad.

2021-08-02

76206

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-14 § 5
punkt 3.3.1 - Besluta om tillstånd
till färdtjänst för perioden 2021-0701 -- 2021-07-31.

Inez Rossberg
Andersson
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