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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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

§ 169 Dnr: KS 2018-447 

Förordnande av vigselförrättare 

Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatperiod 
efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet sträcker sig från 
den 1 januari 2019 till den 31 december 2022. 

Länsstyrelsen ber nu kommunen att meddela vilka personer som kommunen vill 
ska förordnas under denna tid, samt en kort beskrivning varför dessa personer 
anses lämpliga för uppdraget. Om personen tidigare varit förordnad som 
borgerlig vigselförrättare räcker detta som motivering. 

Innan någon förordnas som borgerlig vigselförrättare kommer Länsstyrelsen att 
begära in kunskapskontroll från de tilltänkta personerna. 

Förvaltningen har skickat fråga till dem som tidigare innehaft förordnande om 
intresset att få fortsatt förordnande. 

Förslag kan lämnas på kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-10. 

Yrkande 

S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Föreslår Liza Kettil och Yvonne
Martinsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott till beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Länsstyrelsen följande 
vigselförrättare för perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2022: 

- Maria Tuimala Sörensson (förordnad som vigselförrättare sedan
tidigare)

- Åsa Karlsson (för ordnad som vigselförrättare sedan tidigare)
- Ann-Sofie Alm (förordnad som vigselförrättare sedan tidigare)
- Lars-Görans Sunesson (ny)
- Karin Blomstrand (ny)
- Yvonne Martinsson (ny)
- Liza Kettil (ny)
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  2018-09-28 Dnr: KS 2018-447
      

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Förordnande av vigselförrättare under perioden 2019-
2022 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatperiod efter 
det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet sträcker sig från den 1 
januari 2019 till den 31 december 2022. 
 
Länsstyrelsen ber nu kommunen att meddela vilka personer som kommunen vill ska 
förordnas under denna tid, samt en kort beskrivning varför dessa personer anses 
lämpliga för uppdraget. Om personen tidigare varit förordnad som borgerlig 
vigselförrättare räcker detta som motivering. 
 
Innan någon förordnas som borgerlig vigselförrättare kommer Länsstyrelsen att 
begära in kunskapskontroll från de tilltänkta personerna. 
 
Förvaltningen har skickat fråga till dem som tidigare innehaft förordnande om 
intresset att få fortsatt förordnande. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser 
    
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Länsstyrelsen 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Förordnande innevarande mandatperiod 
 

 

Maria Tuimala Sörensson 
 

Fortsätter gärna 

Aya Norvell  
 

Tackat nej till fortsatt förordnande 

Åsa Karlsson (S) 
 

Fortsätter gärna 

Maria Sundell (S) 
 

Tackat nej till fortsatt förordnande 

Karl-Anders Andersson (C) 
 

 

Ann-Sofie Alm (M) 
 

Fortsätter gärna 

 
 
Förslag nya vigselförrättare  
Linda Ökvist 
 

Tackat nej till förordnande 

Ulrika Skreberg-Karlsson 
 

Tackat nej till förordnande 

Lars-Göran Sunesson (C) 
 

Tackat ja till förordnande 

Karin Blomstrand (L) 
 

Tackat ja till förordnande 
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Postadress: 
462 82 Vänersborg 

Besöksadress: 
Drottninggatan 2 

Telefon/Fax: 
010-2244000 (växel) 
010-2245026 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
ratts.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Rättsenheten 
 
 

 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 
2019 till och med den 31 december 2022 
 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrel-
sen behörig att förordna vigselförrättare. För den praktiska tillämpningen av 
länsstyrelsens förordnande av vigselförrättare betonas i prop. 1964:163 s. 
117 vikten av att borgerliga vigselförrättare utses så att de finns på de orter 
där behov av sådana vigselförrättare föreligger. Vidare uttalas i prop. 
1968:136 s. 82 att ”det bör naturligen ankomma på vederbörande kommun 
att mot bakgrund av föreliggande behov ta initiativ till att vigselförrättare 
förordnas”.  
 
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatpe-
riod efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet för den 
som förordnats efter den 1 januari 2015 löper ut den 31 december 2018.  
 
I enlighet med den ändring av 4 kap. 4 § äktenskapsbalken som trädde ikraft 
den 1 maj 2009 ska Länsstyrelsen pröva att den person som ska förordnas 
som vigselförrättare har de kunskaper och de kvalifikationer i övrigt som 
behövs för uppdraget.  
 
Länsstyrelsen anhåller om uppgift på vilka personer som kommunen vill ska 
förordnas under mandatperioden den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2022 samt en kort beskrivning av varför dessa personer anses 
lämpliga för uppdraget (om personen i fråga har varit förordnad som borger-
lig vigselförrättare tidigare räcker detta som motivering). 
 
 
Länsstyrelsen vill ha dessa uppgifter senast den 29 oktober 2018.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Fanny Axellie och Ewa Broniewicz 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 170     Dnr: KS 2016-105 
 
Information om kostnader för VA-ledningarna från Munkedal till Gårvik 
samt antal anslutna hushåll 
 
Sammanfattning 
 
Ove Göransson (V) ställde på kommunstyrelsens sammanträde den 12 
september 2018 frågan om den hittills nedlagda kostnaden för VA-ledningarna 
från Munkedal till Gårvik samt hur många hushåll som anslutits. 
 
Med start i september 2011 och färdigställande under 2012 anlades etapp 1 av 
VA-ledningen till en kostnad av 4 950 tkr. Sträckan var ca 2800 m lång och 
innehöll 2 pumpstationer. Anslaget från kommunfullmäktige var på 8 800 tkr. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om att va-ledningen mellan Munkedal och 
Gårvik ska byggas, totalt ca 4100 m. Under våren 2018 beställdes en 
ledningssträcka som är ca 800 m lång. Under början av hösten beställdes 
ytterligare 4–500 m och den totala kostnaden för dessa delar bedöms till ca 5 
mnkr.   
 
För sträckan från Faleby till Gårvik har kommunfullmäktige godkänt Munkedal 
Vatten AB:s investeringsbudget på ca 28 mnkr. 
 
Antalet anslutna hushåll på den hittills utförda sträckningen är 4 st. En fastighet 
tillkommer i den pågående etappen. De ”stora” anslutningarna kommer med 
Munkedals Hamn, Bergsvik, Gårvik och Lökeberg samt de exploateringar som 
följer av utbyggnaden.   
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner svaret 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner svaret 
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  2018-09-19 Dnr: KS 2016-105
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Svar på fråga från Ove Göransson (V) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner svaret. 

Sammanfattning 
Ove Göransson (V) ställde på Kommunstyrelsens sammanträde den 12 september 
2018 frågan om den hittills nedlagda kostnaden för VA-ledningarna från Munkedal till 
Gårvik samt hur många hushåll som anslutits. 
 
Med start i september 2011 och färdigställande under 2012 anlades etapp 1 av VA-
ledningen till en kostnad av 4 950 tkr. Sträckan var ca 2800 m lång och innehöll 2 
pumpstationer. Anslaget från Kommunfullmäktige(KF) var på 8 800 tkr. 
 
KF har beslutat om att va-ledningen mellan Munkedal och Gårvik ska byggas, totalt 
ca 4100 m. Under våren 2018 beställdes en ledningssträcka som är ca 800 m lång. 
Under början av hösten beställdes ytterligare 4-500 m och den totala kostnaden för 
dessa delar bedöms till ca 5 mnkr.   
 
För sträckan från Faleby till Gårvik har Kommunfullmäktige godkänt Munkedal Vatten 
ABs investeringsbudget på ca 28 mnkr. 
 
Antalet anslutna hushåll på den hittills utförda sträckningen är 4 st. En fastighet 
tillkommer i den pågående etappen. De ”stora” anslutningarna kommer med 
Munkedals Hamn, Bergsvik, Gårvik och Lökeberg samt de exploateringar som följer 
av utbyggnaden.   
    
 
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ove Göransson 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 171     Dnr: KS 2018-234 
 
Väghållningsansvar i Munkedal 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 13 juni 2018 för att lantmäteriet 
genom besök skulle kunna redogöra för sitt förslag och svara på frågor. 
Lantmäteriet besökte kommunstyrelsen den 12 september 2018.  
 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att 
ordna upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals 
Östra Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska 
organiseras. För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar 
bildas. 
 
På grund av kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de 
vägföreningar där kommunen äger mark eller fastigheter. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-20. 
Kommunstyrelsen 2018-06-13, § 121. Arbetsutskottet 2018-05-30, § 109. 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-07. 
Anläggningsåtgärd från Lantmäteriet, daterad 2018-04-17. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Kommunstyrelsen avslår 
Lantmäteriets förslag och föreslår Lantmäteriet att återkomma med ett nytt 
förslag med färre föreningar med större geografiska områdesindelningar. 
 
Matheus Enholm (SD) och Ann-Sofie Alm (M): Bifall S-gruppen och Karl-Anders 
Andersson (C) yrkande. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen avslår Lantmäteriets förslag och föreslår Lantmäteriet 
att återkomma med ett nytt förslag med färre föreningar med större 
geografiska områdesindelningar. 
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  2018-09-20 Dnr: KS 2018-234
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 

Vägföreningar i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 13 juni 2018 för att Lantmäteriet 
genom besök skulle kunna redogöra för sitt förslag och svara på frågor. Lantmäteriet 
besökte kommunstyrelsen den 12 september 2018.  
 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att Lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att ordna 
upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals Östra 
Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska organiseras. 
För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar bildas. 
 
Pga av kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de vägföreningar 
där kommunen äger mark eller fastigheter. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Viss sänkning av kommunala kostnader för väghållning. Tydligare ansvarsfördelning. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Lantmäteriet 

Mats Tillander 
 
 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
  

13

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se


 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 121     Dnr: KS 2018-234 
 
Väghållningsansvar i Munkedal 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att Lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att 
ordna upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals 
Östra Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska 
organiseras. För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar 
bildas. 
 
P.g.a. kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de 
vägföreningar där kommunen äger mark eller fastigheter. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-07. Skrivelse 
från Lantmäteriet, daterad 2018-04-17. Föreslagen uppdelning med kartor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 109. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för att få en 
grundligare genomgång av Lantmäteriet på sammanträde med kommunstyrelsen 
den 12 september 2018 och sedan fatta beslut på sammanträdet den 10 oktober 
2018. 
 
M-gruppen, Ove Göransson (V) och SD-gruppen: Bifall till S-gruppen med fleras 
yrkande om återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få en 
grundligare genomgång av Lantmäteriet på sammanträde med 
kommunstyrelsen den 12 september 2018 och sedan fatta beslut på 
sammanträdet den 10 oktober 2018. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 109    Dnr: KS 2018-234 
 
Väghållningsansvar i Munkedal  
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att Lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att 
ordna upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals 
Östra Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska 
organiseras. För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar 
bildas. 
 
P.g.a. kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de 
vägföreningar där kommunen äger mark eller fastigheter. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-07. Skrivelse 
från Lantmäteriet, daterad 2018-04-17. Föreslagen uppdelning med kartor. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330 

 
 

  
  2018-05-07 Dnr: KS 2018-234
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 

Väghållningsansvar i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Lantmäteriets förslag till uppdelning av 
väghållningsansvaret för vägar i Munkedal 
 

Sammanfattning 
Munkedals kommun begärde för några år sedan att Lantmäteriet genom 
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att ordna 
upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals Östra 
Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats. 
 
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska organiseras. 
För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar bildas. 
 
Pga av kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer 
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de vägföreningar 
där kommunen äger mark eller fastigheter. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Viss sänkning av kommunala kostnader för väghållning. Tydligare ansvarsfördelning. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Lantmäteriet 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Lantmäteriet  Fastighetsbildning  801 82 GÄVLE 

Besök: Sveagatan 18, 441 32 Alingsås  Telefon växel: 0771-636363  Internet: www.lantmateriet.se  Fax: 026-687594 
Telefon direkt: 0322-669452  E-post: jan.rickardsson@lm.se 

 

 

Ärendeuppdelning/komplettering 
ansökan 
2018-04-17 
Ärendenummer 
O161377 
Förrättningslantmätare 
Jan Rickardsson 

«FirmaTitel» 
«Namn» «coAdress» 
«Utdelningsadress» 
«Extrafält» 
«Postadress» 

 

Ärende Anläggningsåtgärd för vägar inom Munkedals tätort 

 Kommun: Munkedal Län: Västra Götaland 

Ärendeuppdelning Bilagt finns Lantmäteriets förslag för uppdelning av ursprungsärendet 
-  ”O161377 – Anläggningsåtgärd för vägar inom Munkedals tätort, 
förslag ärendeuppdelning”. 

Förslaget utgår från Lantmäteriets bedömning baserat på det samråd 
mellan Lantmäteriet och Munkedals kommun som ägde rum den 5 
april. Lantmäteriet har vidare gjort bedömningar främst med stöd av 
anläggningslagens grundläggande villkor för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar. 

Plan- och bygglagens och i viss mån väglagens regler har också haft 
betydelse för bedömningarna. 

Ändringar och justeringar av föreslagen ärendeuppdelning kan 
komma att ske under den kommande handläggningens gång 
beroende på sakägares synpunkter eller annat. Det kan sannolikt ske 
inom aktuellt ärende.  

Vad gäller föreningsförvaltning har viljan hos ägarna av de fastigheter 
som kommer ingå i gemensamhetsanläggningarna stor betydelse. 
Frågan om förvaltningen av de blivande/omprövade 
gemensamhetsanläggningarna måste därför lösas i samförstånd med 
fastighetsägarna så långt som möjligt. 

GC-väg utmed 
Strömstadsvägen 

Frågan om GC-väg utmed Strömstadsvägens östra kant mellan 
Klockvägen och Uddarne industriväg diskuterades inte den 5 april 
och har därför inte tagits med i förslaget. 
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Lantmäteriet 2018-04-17  
O161377  Sida 2 
   

 

 

 

Möe- och 
Bruksvägen En översiktlig bedömning är att vägarna uppfyller ett vidare behov än 

enbart för de fastigheter som ligger utmed dom – de uppfyller m.a.o. 
ett behov för den allmänna samfärdseln eller annars är av synnerlig 
betydelse för det allmänna. Lantmäteriet ser därför problem med att 
inrätta gemensamhetsanläggning/-ar för dessa vägar.  

Del av Bruksvägen är planlagd i stadsplan (1430-P84/4), varför denna 
del inte kan ingå i gemensamhetsanläggningen. 

Komplettering av 
ansökan 

För att handläggningen ska kunna fullföljas krävs en komplettering av 
kommunens ansökan. 

Om kommunen godtar Lantmäteriets förslag på uppdelning av 
ursprungsärendet, emotses detta i form av skriftligt yrkande att 
uppdelningen accepteras. 

Finns synpunkter på förslaget kan dessa lämnas som del i yrkandet. 

«Webbrubrik» «Webbinfo» 

 Denna handling har undertecknats elektroniskt av  

Jan Rickardsson 
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O161377 – Anläggningsåtgärd för vägar inom Munkedals tätort  
 

Översikt 
Föreslagen uppdelning av ärende O161377 i delärenden. 

 

Lantmäteriets förslag till fördelning i gemensamhetsanläggningar inom respektive område framgår i 
den områdesbeskrivning som följer.  
Förvaltningen av bildade gemensamhetsanläggningar beslutas i samråd med respektive 
anläggningssamfällighet. Under den områdesbeskrivning som följer lämnar Lantmäteriet förslag på 
hur en lämplig förvaltning kan te sig.    

9
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Områdesbeskrivning 
Vägar föreslagna att ingå i ga är markerade med heldragen blå linje. 

1. Säleby, Smedberg och Lärlingsvägen 

Gemensamhetsanläggningar: Tre gemensamhetsanläggningar föreslås bildas, en för vartdera 
området som redovisas i kartklippen nedan. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
gemensam samfällighetsförening. 

 

  
Säleby 

 
Ingående vägar är Sälebyvägen och anslutande asfalterad väg från lv 832 Uddevallavägen och 
västerut fram till brofästet vid bron över E6an (Öxna ga:3 idag). Munkedals kommun yrkar att 
inkludera dagvattendamm, grönområden och skyltmast ska ingå i gemensamhetsanläggningen.  

Förvaltaren av Öxna ga:3, Säleby-Öxna-Dale samfällighetsförening, har enligt kommunen framfört 
önskemål om att Öxna ga:3 öster om E6 ska överföras till annan väghållare. Förslag till lösning är att 
Öxna ga:3 omprövas och kapas omedelbart öster om bron över motorvägen. Samfällighetsföreningen 
kan ges rätt att använda den utbrutna vägdelen enligt 50 a § anläggningslagen. Föreningen betalar då 
årlig ersättning motsvarande i föreningen ingående delägarfastigheters användande (slitning av 
vägbanan). 
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Smedberg 
Ingående vägar är Smedbergsvägen inkl. stickvägar till denna, Mästarevägen och stickväg till 
Gesällvägen. Vägar på kvartersmark kan inkluderas i ga efter prövning enligt anläggningslagen (ev 
samråd med byggnadsnämnden). Preliminärt kan också vägdel på Foss 10:286 ingå. 
 

 
 
Ingående väg är Lärlingsvägen. 
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2. Omprövning av Foss ga:3 

Gemensamhetsanläggningar: Omprövning av Foss ga:3.  
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
gemensam samfällighetsförening. 

 

 
Ingående vägar är Torpv., Odenv., Bragev., Friggv., L Foss allé, Ägirv., Ranv. och Ekebackevägen.  
Ingående gc-vägar är markerade med grön linje som lantmäteriet uppfattat yrkandet.                                                         
Idunv. (bostadsrättsförening) exkluderas vid omprövning av Foss ga:3. 

Möjlighet finns att begränsa ga:3 till det västra gatuklustret, bilda en ny anläggning för det östra 
gatuklustret och en tredje för gc-vägarna. Stadgeändring krävs då. 
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3. Foss (nytt bostadsområde) och Strömstadsvägen 

Gemensamhetsanläggningar: En gemensamhetsanläggning på sikt föreslås. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar på sikt är Strömstadsvägen och Tegelverksvägen. 
Har inte Trafikverket dragit in den statliga vägen (Strömstadsvägen) vid anläggningens bildande, 
kommer anläggningen att begränsas till Tegelbergsvägen. Så länge vägen är allmän ansvarar 
staten för väghållningen och då finns inget skäl för att bilda gemensamhetsanläggning. En 
omprövning av anläggningen behöver då göras när Strömstadsvägen, efter indragning, ska 
inkluderas i redan bildad anläggning. Vid indragning av allmän väg gäller 25 § väglagen. 
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4. Kungsmarksskolan – Omprövning av Foss ga:28 

Gemensamhetsanläggningar: Omprövning av Foss ga:28. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar är del av Fossv., del av Klockv., Skolv., och Runstensvägen.    
Ingående gc-vägar är markerade med grön linje. 

5. Fornstigen 

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av en gemensamhetsanläggning. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående väg är Fornstigen och stickväg till Bruksvägen.  
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6. Kviströmsv., Bangårdsv.  

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av tre gemensamhetsanläggningar. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att respektive gemensamhetsanläggning förvaltas 
med delägarförvaltning. 

 

 
 
Ingående vägar är stickvägar till Kviströmsvägen Och Bangårdsvägen. 
 

7. Reningsverket, Öringsv., Örekilsv. 

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av två gemensamhetsanläggningar, en för respektive gata. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar är Öringsv. och Örekilsv.  
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8. Foss-Hede och folkparken 

Gemensamhetsanläggningar: Bildande av en gemensamhetsanläggning, eventuellt två. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningen/arna förvaltas av 
en samfällighetsförening. 

 

 
 
Ingående vägar är Tångenv., Parkv. och Bruksv.  
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9. Nedre Lycke, Smedjev. – Omprövning av Nedre Lycke ga:1 
 

Gemensamhetsanläggningar: Två gemensamhetsanläggningar föreslås; en omprövning av Nedre 
Lycke ga:1 för området öster om Sörbygdsv., och en nybildad anläggning för Smedjevägen. 
Använder boende längst norrut på Lyckevägen utfart till Sörbygdsv. som löper norr om Nedre 
Lycke 2:18, 2:19, kan det bli aktuellt att ombilda Nedre Lycke ga:2, som en tredje anläggning för 
den delen av Lyckev. Nedre Lycke ga:2 föreslås annars avvecklas. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att gemensamhetsanläggningarna förvaltas av en 
samfällighetsförening. Ev. kan Smedjev. förvaltas av en separat samfällighetsförening. 

 
 
Ingående vägar är Lyckev., Gjutarev., Färgarev., Bageriv., Smedjev. 
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10. Berghagen 

Gemensamhetsanläggningar: Tre gemensamhetsanläggningar föreslås; en för vardera vägen. 
Förvaltning: Lantmäteriet finner det lämpligt att Sörbygdsv. och Flinkebacken förvaltas genom 
delägarförvaltning. Segelmakarv. (alternativt alla tre) förvaltas lämpligen av en 
samfällighetsförening. 
 

 
 
Ingående vägar är Segelmakarev., Flinkebacken och Sörbygdsv.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 174    Dnr: KS 2018-419 
 
Försäljning av Håby-Lycke 1:27  
 
Sammanfattning 
 
Håby Däck AB (ägare till Håby-Lycke 1:38 och 1:54) har anmält intresse att 
förvärva fastigheten Håby-Lycke 1:27. Den fastigheten är i kommunal ägo, 
planlagd för industriändamål och 2691 m². Kommunfullmäktige har fastställt 
priset till 150 kr per m². Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. 
 
Håby Däck AB avser att reglera över fastigheten till Håby-Lycke 1:38. Håby Däck 
avser inte att uppföra någon byggnad i det korta perspektivet och därför har ett 
villkor införts i köpeavtalet om att eventuella containrar ska kläs med träfasad. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-11. 
Överenskommelse om fastighetsreglering. Karta över området, daterad 12 
september 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja Håby-Lycke 1:27 till Håby Däck AB 
för 150 kr per m². 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sälja Håby-Lycke 1:27 till Håby Däck AB 
för 150 kr per m². 
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Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00 
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  2018-09-11 Dnr: KS 2018-419
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Försäljning av Håby-Lycke 1:27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja Håby-Lycke 1:27 till Håby Däck AB för 150 kr 
per m². 

Sammanfattning 
Håby Däck AB (ägare till Håby-Lycke 1:38 och 1:54) har anmält intresse att förvärva 
fastigheten Håby-Lycke 1:27. Den fastigheten är i kommunal ägo, planlagd för 
industriändamål och 2691 m². Kommunfullmäktige har fastställt priset till 150 kr per 
m². Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. 
 
Håby Däck AB avser att reglera över fastigheten till Håby-Lycke 1:38. Håby Däck 
avser inte att uppföra någon byggnad i det korta perspektivet och därför har ett 
villkor införts i köpeavtalet om att eventuella containrar ska kläs med träfasad. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommunal intäkt vid försäljningen. Den möjliggör fortsatt utveckling för ett lokalt 
företag. 

Miljö 
Miljöeffekter har utretts i planarbetet. Planen reglerar nyttjandet av marken. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Håby Däck AB 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 173      Dnr: KS 2018-438 
 
Försäljning av byggnader på Gläborg 1:9 
 
Sammanfattning 
 
Utbyggnaden av industriområdet på Gläborg (logistikcentrum) påbörjas i oktober 
2018. Det ”blå huset” ligger mitt i området och måste rivas eller flyttas. 
 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att flytta huset till någon kommunal 
tomt och därefter sälja hus och tomt. Ekonomin i en sådan satsning är svår att 
få ihop. 
 
En rivning av huset bedöms kosta ca 100 tkr. 
 
En privatperson har hört av sig och är intresserad av att flytta huset inkl. 
komplementbyggnader. Enligt upprättat förslag till avtal erläggs 500 kr för rätten 
till byggnader. Huset kommer att uppföras inom Munkedals kommun. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-16. Karta över 
fastigheten, daterad 17 september 2018. Förfrågan från privatperson. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner att ”blå huset” på Gläborg 1:9 säljs ”på rot” 
för 500 kr. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
borttag av försäljningspris. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner att ”blå huset” på Gläborg 1:9 säljs ”på 
rot”. 
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  2018-09-16 Dnr: KS 2018-438
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark 
 

Försäljning av ”blå huset”, Gläborg 1:9 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att ”blå huset” på Gläborg 1:9 säljs ”på rot” för 500 kr. 

Sammanfattning 
Utbyggnaden av industriområdet på Gläborg (logistikcentrum) påbörjas i oktober 
2018. Det ”blå huset” ligger mitt i området och måste rivas eller flyttas. 
 
Förvaltningen har undersökt möjligheten att flytta huset till någon kommunal tomt 
och därefter sälja hus och tomt. Ekonomin i en sådan satsning är svår att få ihop. 
 
En rivning av huset bedöms kosta ca 100 tkr. 
 
En privat person har hört av sig och är intresserad av att flytta huset inkl 
komplementbyggnader. Enligt upprättat förslag till avtal erläggs 500 kr för rätten till 
byggnader. Huset kommer att uppföras inom Munkedals kommun. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ett fördelaktigt sätt att få bort huset på. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 172      Dnr: KS 2018-254 
 
Delårsbokslut augusti för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för andra tertialet är uppdelad per sektor där 
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos 
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till minus 27,8 mnkr och 
årsprognosen visar på ett negativt resultat om 21,7 mnkr.  
 
Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 16,0 mnkr. Årsprognosen är att 
33 mnkr av den totala investeringsramen på 103 mnkr kommer förbrukas. 
 
Resultat 
Resultatet för kommunstyrelsen landar på ett negativt resultat om 27,8 
mnkr per augusti månad. Prognosen för året är nedjusterad med 9,0 mnkr 
jämfört med delårsbokslut per april och beräknas till 21,7 mnkr.  
 
Sektor omsorg har en årsprognos om minus 21,3 mnkr, 6,9 mnkr sämre 
än april. Årsprognosen för Sektor barn och utbildning är minus 3,8 mnkr. 
Sektorn har under året haft kostnader av engångskaraktär på grund av 
införande av moduler i centrum samt att projekt Hedekas inte ryms inom 
ram och detta sammantaget bidrar till den negativa prognosen.  
 
Det är viktigt att genomföra beslutade åtgärder för att hålla ekonomin i 
balans. 
 
Investering 
Av det totala investeringsanslaget på 103 mnkr har det utnyttjats 16,0 mnkr 
under perioden. I årsprognosen beräknas att 33,0 mnkr kommer förbrukas. 
Reinvestering och nyinvestering av Centrumskolan beräknas inte att genomföras 
under året. Några mindre projekt är försenade och skjuts på framtiden. 
 
Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. 6 resultatmål är helt eller i hög grad uppfyllda, 14 är delvis 
uppfyllda och 8 är inte alls uppfyllda. Det sistnämnda beror till stor del på att de 
resultatmålen inte är mätbara per augusti månad utan kommer redovisas vid 
bokslut.  
 
Utmaningar framåt 
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i 
balans. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-14. 
Delårsrapport augusti 2018 för kommunstyrelsen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 172 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med 
verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 

 
 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med 
verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 

 
 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 
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  2018-09-14 Dnr: KS 2018-254
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Josefine Fredriksson  
Anna Josefsson 
 

Kommunstyrelsen delårsbokslut per augusti 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas 
effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 

 
Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för andra tertialet är uppdelad per sektor där 
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos 
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till minus 27,8 mnkr och 
årsprognosen visar på ett negativt resultat om 21,7 mnkr.  
 
Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 16,0 mnkr. Årsprognosen är att 33 
mnkr av den totala investeringsramen på 103 mnkr kommer förbrukas. 
 

 
Resultat 
Resultatet för kommunstyrelsen landar på ett negativt resultat om 27,8 mnkr 
per augusti månad. Prognosen för året är nedjusterad med 9,0 mnkr jämfört 
med delårsbokslut per april och beräknas till 21,7 mnkr.  
 
Sektor Omsorg har en årsprognos om minus 21,3 mnkr, 6,9 mnkr sämre än 
april. Årsprognosen för Sektor Barn- och utbildning är minus 3,8 mnkr. Sektorn 
har under året haft kostnader av engångskaraktär på grund av införande av 
moduler i centrum samt att projekt Hedekas inte ryms inom ram och detta 
sammantaget bidrar till den negativa prognosen.  
 
Det är viktigt att genomföra beslutade åtgärder för att hålla ekonomin i balans. 
 
Investering 
Av det totala investeringsanslaget på 103 mnkr har det utnyttjats 16,0 mnkr under 
perioden. I årsprognosen beräknas att 33,0 mnkr kommer förbrukas. Reinvestering 
och nyinvestering av Centrumskolan beräknas inte att genomföras under året. Några 
mindre projekt är försenade och skjuts på framtiden. 
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Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. 6 Resultatmål är helt eller i hög grad uppfyllda, 14 är delvis uppfyllda 
och 8 är inte alls uppfyllda. Det sistnämnda beror till stor del på att de Resultatmålen 
inte är mätbara per augusti månad utan kommer redovisas vid bokslut.  

 
 
Utmaningar framåt 
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

 Håkan Sundberg 
Lars-Erik Hansson Kommunchef 
Ekonomichef  
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Sammanfattning kommunstyrelsen 

Ekonomi 

Resultaträkning (mnkr) 

 Per. utfall 
Jan-Aug 

2017  

Per. utfall 
Jan - Aug 

2018 
Budget Jan-

Aug 2018 

Per. resultat 
Jan - Aug 

2018 

Budget 
helår 
2018 

Verksamhetens intäkter 100.214 112.770 73.201 39.569 110.988 

Verksamhetens kostnader -485.290 -515.128 453.827 -61.301 -680.986 

Nettokostnader -385.076 -402.358 -380.626 -21.732 -569.997 

Kommunbidrag 398.454 398.160 398.121 0.039 597.525 

Resultat efter 
kommunbidrag 

13.378 -4.199 17.495 -21.694 27.528 

Kapitalkostnader -19.476 -19.374 -18.284 -1.090 -27.498 

Perioden resultat -6.098 -23.573 -0.789 -22.8 0.030 

 
Kommunstyrelsen har ett negativt resultat om 22,8 mnkr per augusti månad. I jämförelse med samma 
period föregående år har intäkterna ökat med 12,5 mnkr samtidigt som verksamhetens kostnader har 
ökat med 29,8 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 8,5 mnkr totalt för Kommunstyrelsen där 
sektor Barn- och utbildning sticker ut med en höjning på 11,6 mnkr i jämförelse med föregående år.  
Övriga kostnader har ökat med 9,0 mnkr där sektor Samhällsbyggnad har ökat mest med 4,4 mnkr på 
grund av ökat underhåll på kommunala fastigheter. Köp av huvudverksamhet har ökat med 3,2 mnkr 
totalt för Kommunstyrelsen.  

Nettokostnaderna har ökat med 17,3 mnkr, 4,5 %, jämfört med föregående år. 

Utfallet för året prognosticeras till minus 21,7 mnkr, 9 mnkr sämre än årsprognosen i april. Där sektor 
Omsorg står för den största förändringen med 6,9 mnkr sämre än tidigare prognos. Sektorn har haft 
svårt att göra den omställning som krävs då intäkterna har minskat med 19,4 mnkr jämfört med 
föregående år och där kostnaderna inte har sänkts i samma takt.  

 

Sammanfattning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr) 

 Periodens 
resultat aug 

2018 

Årsprognos 
2018 

Kommunledningskontor 2.943 3.600 

Sektor Samhällsbyggnad 0.508 -0.180 

Sektor Barn och utbildning -8.204 -3.800 

Sektor Omsorg -18.010 -21.287 

Summa Kommunstyrelsen -27.8 -21.7 
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Investeringar 
Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgår till 103 mnkr. Av det totala anslaget har 16 
mnkr nyttjats och prognosen för året är att 33 mnkr kommer att utnyttjas innan årets slut. En 
investering på Centrumskolan skjuts till 2019 vilket förklarar 40 mnkr av budgetavvikelsen. En mer 
detaljerad redovisning av investeringsprojekten finns under respektive sektor.   
 

 Utfall 
Jan - Aug 

2018 Årsbudget 
2018 

Återstår 
Jan - Aug 

2018 

Prognos 
Års-

förbrukni
ng 

Kommunledningskontor 0.71 3.95 3.24 0.95 

Sektor Samhällsbyggnad 14.23 94.37 80.08 27.78 

Sektor Barn och utbildning 0.45 2.0 1.55 2.0 

Sektor Omsorg 0.61 2.73 2.12 2.33 

Summa Kommunstyrelsen 16.0 103.05 87,0 33.0 

 
 

Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 6 Resultatmål är 
helt eller i hög grad uppfyllda, 14 är delvis uppfyllda och 8 är inte alls uppfyllda. Det sistnämnda beror 
till stor del på att de Resultatmålen inte är mätbara per augusti månad utan kommer redovisas vid 
bokslut.  
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Kommunledningskontor 
Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledningskontoret utgörs av kommunens centrala administrativa funktioner. Där ingår ekonomi, 
HR- och den administrativa enheten. 

Ekonomienheten har hand om allt som rör kommunens ekonomi. Budget och bokslut, 
finansieringsfrågor, betalningsövervakning, ekonomiska utredningar samt inköp- och 
upphandlingsfrågor. Ekonomienheten ger också råd och stöd i ekonomiska frågor till övrig kommunal 
verksamhet. Inom enheten administreras även kommunens fordon i bilpool och omsorg. 

HR-enheten ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, samverkan, 
jämställdhet, rekrytering och framtida kompetensförsörjningsfrågor. Lag och avtalsfrågor, 
förhandlingar, statistik samt råd och stöd till chefer inom personalområdet ligger också inom enhetens 
arbetsområde. Enheten arbetar med förebyggande insatser för att minska ohälsotalen och arbetar 
konsultativt i rehabiliterings- och personalärenden. Bemanningsenheten som sköter vikarieanskaffning 
är också placerad inom HR-enheten. 

Administrativa enheten ansvarar för den administrativa verksamheten kring kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och valnämnd. Detta innebär bl. a sekreterarservice, post- och diariehantering, 
arkivvård, råd och stöd till andra, utrednings- och beredningsarbete, kommunrättsliga och civilrättsliga 
frågor m.m. Ansvaret för kommunens medborgarcentrum, folkhälsa och kommunikationsfrågor ligger 
även här. 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr)  

 

Per. utfall 
Jan - Aug 

2018 

Bud  
Jan - Aug 
2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Aug 
2018 

Bud helår 
2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Aug 
2017 

Verksamhetens intäkter 13.61 2.94 10.66 4.42 9.42 

Verksamhetens kostnader -41.98 -35.23 -6.75 -52.95 -0.56 

Nettokostnader -28.37 -32.29 3.92 -48.53 8.85 

Kommunbidrag 33.30 33.29 -0.00 50.03 -0.00 

Resultat efter kommunbidrag 4.92 1.00 3.92 1.50 8.86 

Kapitalkostnader -1.98 -0.98 -1.00 -1.47 -1.21 

Årets resultat 2.94 0.02 2.92 0.03 7.65 
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)  

 Periodens 
resultat 

Aug 
2018 

Årsprognos 
2018 

KOMMUNCHEF 2.61 3.00 

PERSONALENHETEN 0,38 0.40 

EKONOMIENHETEN 0.18 0.20 

ADMINISTRATIVA ENHETEN -0.21 0.00 

 
Kommunledningskontor 

2.94 3.60 

 
Årsprognosen för kommunledningskontoret visar på ett överskott om 3,6 mnkr. Större delen kan 
hänföras till den förfogandepost som ligger budgeterad inom kommundirektörens ansvar. Övriga 
enheter med budgetöverskott är personalenheten och ekonomienheten. Personalenhetens överskott är 
kopplat till bemanningsenheten och ekonomienhetens överskott kan hänföras till bilvården. Inga 
enheter visar på ett underskott. 

Inom kommunchefens ansvar är bedömningen att anslaget för övriga utredningar inte kommer 
användas fullt ut men de poster som går med underskott är IT-konsulter och personalgåvor. Ökade 
pensionsavsättningar inom räddningstjänstförbundet uppgår till 362 tkr vilket drar ner resultatet. På 
kommungemensamma centrala poster ligger en förfogandepost budgeterad som i den bedömda 
prognosen inte används fullt ut. 

Personalenhetens utfall mot budget visar på ett överskott på 320 tkr. Detta beror på lägre kostnader 
för företagshälsovård under sommarperioden juni-aug, vilket kommer att öka igen under hösten. 
Enheten har återsökt bidrag från AFA och FK för 82 tkr under perioden april-augusti. Vad avser 
bemanningsenheten har det justerats 54 000 på personalkostnader eftersom timvikarier läggs "Enligt 
anställning" ute i verksamheterna fortfarande och då belastar det enhetens budget negativt. Många blir 
involverade för att dessa ska hamna rätt. Det har också justerats kostnader för datorer maj - augusti 
som belastar enheten då IT-enheten har ändrat i systemet. Går en timvikarie in på en dator i en 
verksamhet belastar datorkostnader bemanningens budget. 

Ekonomienhetens budgetavvikelse beror på att bilvårdsenheten har en budget för att införa alkolås. 
Detta har inte ännu genomförts vilket bidrar till ett överskott inom verksamheten. Nya bilar som tas i 
drift är hybridbilar som delvis är eldrivna. Detta kommer påverka bränslekostnader och service. 
Kostnader för utbildning i säker körning har tagits med i prognosen. 

Administrativa enheten visar för perioden ett negativt resultat. Det beror i huvudsak på att intäkterna 
för datorer minskar innevarande år på grund av ny finansierings/-kostnadsmodell. Intäktsminskningen 
beräknas till 1,3 mnkr helåret 2018. Vidare har underlag för interndebitering av iPads inte erhållits vid 
tidpunkten för redovisningen, innebärande att 200 tkr inte kunnat faktureras verksamheterna internt. 
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Investeringar 

 Per. 
utfall 

Jan 
Aug 

2018 
Årsbudget 

2018 

Tilläggs- 
budget 

2018 Budget 
tot 

2018 

Återstår 
Jan - Aug 

2018 

Prognos 
årsförbrukning  

1003 UTBYTE PC / 
SKRIVARE 

0.65 2.50  2.50 1,85 0.65 

1005 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 

 0.20 0.61 0.81 0.81 0.20 

1082 NÄTVERKSKOMP O 
DATASERV 

0.06 0.25 0.39 0.64 0.58 0.10 

Summa Alla projekt 0.71 2.95 1.00 3.95 3.24 0.95 

 
Från och med juli köps datorer in via leasingavtal, vilket innebär att leasingkostnaden belastar den 
upphandlande enheten direkt. Det innebär också att administrativa enhetens investeringsanslag för 
köpa av datorer inte ska belastats ytterligare och då återstår knappt 1,9 mnkr av budgeten för helåret. 
Inom projekt uppföljningssystem är det kostverksamheten som inför ett nytt verksamhetssystem för 
underlätta beställningar och uppföljning. Detta är ett led i att kommunens strävan att digitalisera 
administrativa processer. Projektkostnaden beräknas till 200 tkr 2018 och har tagits med i prognosen 
för helåret vilket innebär att 0,6 Mnkr av budgeten inte används. Investeringsanslaget för 
nätverkskomponenter har hittills under året främst används för förtätning av wifi-punkter i 
äldreboenden. Fler sådana åtgärder kan komma att vidtas under året.  

 

Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug 
2018 

Bidrag -0.65 -1.19 -0.45 

Köp av huvudverksamhet -11.66 -12.29 -14.60 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -16.30 -15.28 -17.22 

Lokal- och markhyror -0.45 -0.16 -0.18 

Bränsle, energi, vatten -0.03   

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -0.61 -0.39 -0.52 

Konsultkostnader -0.05 -0.25 -0.34 

Kapitalkostnader -2.13 -2.41 -1.98 

Övriga kostnader -6.04 -6.89 -8.63 

Summa Kostnadsutveckling -37.90 -38.84 -43.94 
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Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug 
2018 

Externa intäkter 2.74 3.25 2.98 

- Taxor och avgifter    

- Bidrag 1.85 2.35 2.17 

- Övriga intäkter 0.89 0.90 0.81 

Interna intäkter 7.42 8.67 10.62 

Kommunbidrag 33.31 35.54 33.29 

Summa intäktsutveckling 43.48 47.46 46.90 

 

Måluppfyllelse 

2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 
 
Status: Inget värde angivet 

Trend: Ökad  
 
Kommentar: Bilvårdsenheten har arbetat med att minska energianvändningen under perioden vid utbyte av fordon. Åtta 
personbilar som har bytts ut har ersatts av elhybrider, vilka drivs av bensin samt el. För att minska på användningen av 
icke förnyelsebart drivmedel har tio fordon som drivs av gas/bensin upphandlats och kommer att levereras under hösten. 

Under perioden januari – augusti 2018 kommer 0,8 % av drivmedlet till kommunens fordon från förnyelsebara källor, 
detta består av fordonsgas. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 5 
% utifrån 2009 års siffror. 

 

-1.00% 

Andel av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
transporter ska komma från förnybara källor (%) 

 

-5.00% 

 
5.5 Resultatmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en attraktiv 
kommun. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Genom en marknadsgrupp arbetar Munkedals kommun med att ta fram en marknadsföringsplan som 
kommer att förankras med besöksnäringens aktörer. Inriktningen för Munkedals kommun är fokus på 
”Outdoor”/Friluftsliv. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Färdigställd handlingsplan  1 
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5.6 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Under perioden har det nya formatet på nyhetsbrev startats och totalt har sex nyhetsbrev gått ut exklusive 
ett antal påminnelsebrev.  

I januari genomfördes ett kvällsseminarium kring Offentlig upphandling med Företagarnas chefsjurist samt 
Upphandlingsmyndigheten som huvudtalare. Detta seminarium genomfördes av Munkedals kommun med Sotenäs 
kommun, Lysekils kommun och Företagarna som samarrangörer. Här sattes det första fokuset på den ”tidiga dialogen” 
inom kostenheternas livsmedelsupphandling med att få fler lokala leverantörerna in i dialogen. 8 mars genomfördes en 
informationsträff för ett antal lokala livsmedelsleverantörer från vår kommun. Slutligen genomfördes en livsmedelsmässa 
den 12 april av Munkedals kommun med ett 15 tal leverantörer från norra Bohuslän samt kostenhetsansvariga och 
politiker från kommunerna.  

8 Mars genomfördes ett traditionellt frukostmöte på Forum där två företag och skolans Praoverksamhet presenterade sig.  

16 maj genomfördes ett frukostmöte tillsammans med Svenskt näringsliv där enkätsvaren för 2018 analyserades. 
Glädjande nog har näringslivet gett ett bättre betyg på 16 av 16 frågor än mot föregående år. 

12 juni genomfördes ett kvällsmöte med ett 30 tal företagare på New Wave där företaget presenterade sig samt gjordes 
det en rundvandring på bland annat det 7000 kvadratmeter nya lagerdelen. 

Två möten med Näringslivsrådet genomfördes under perioden, där formerna nu har satts för en tydlig dialog mellan 
Näringslivsrådet och kommunen. 

Under perioden har målet med två företagsbesök per vecka inte helt uppfyllts, då den nya Näringslivsutvecklaren startade 
sin tjänst på heltid under perioden samt att prioritering har lagts på den så kallade Utvecklingscentrum Munkedal. Detta 
kommer att tas ikapp under resterande del av året där även planen är att kommundirektören och kommunalråden i högre 
grad kommer att vara med. 

Under perioden har Näringslivsutvecklaren fått uppdraget av kommundirektören att koordinera det så kallade 
Utvecklingscentrum Munkedal, vilket förvärvades av Västra Götalandsregionen 2016. 

Två möten har genomförts tillsammans med alla intressenterna på området. Under 2018 har nya hyresgäster anslutet och 
befintliga utökat sin yta. Under kvartal 2 har en ny vision tagits fram, färdig att från september förankras på bred front. 
Slutlig antagande av kommunfullmäktige av visionen är planerad till kvartal 1 2019. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi 
(2017) 

 1.0 

 

5.7 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling. 
 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Två upphandlingar med tidig dialog kommer vara genomförda under 2018. Upphandling av snöröjning är 
klar och upphandling av hantverkartjänster pågår. Ökad dialog mellan upphandlare och näringslivet har skett vid två 
tillfällen, varav ett tillfälle hade specifikt tema om att underlätta upphandling för det lokala näringslivet. 

Utöver dialog i upphandlingar har näringsliv och upphandlare träffats i olika sammanhang, varav ett tillfälle hade specifikt 
tema om att underlätta upphandling för det lokala näringslivet. Upphandlare kommer fortsatt under året delta i forum där 
även näringslivet deltar. 

 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy  1 

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan  1 

 

50



10 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 
HR-enheten har under augusti genomfört uppföljning av sjukfrånvaron och arbetsmiljöfrågor med 
samtliga chefer. Råd och stöd i analysen kring personalflikarna i Hypergene, d v s SAM-arbetet, 
rehabutredningar och ärenden.  
Utbildning i hälsofrämjande ledarskap genomfördes i feb och mars, för chefer och skyddsombud inom 
samtliga sektorer. Nystart för "Hälsoinspiratörer" ca 50-tal från olika verksamheter som bildar nätverk 
kring hälsofrämjande frågor på arbetsplatserna. Utbildning har genomförts för dessa samt deras chefer.  
 
Fortsatt arbetet med Ledarplattformen, där workshop genomförts på ledardagarna kring framtagning av 
värdeord för ledarskapet i kommunen. Ett dialogmaterial har tagits fram kring det systematiska och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet och kommuniceras på APT i äldreomsorgen under våren, för att sedan 
breddas ut i övriga verksamheter 
 
Arbetsmiljöfrågan finns på dagordningen på samtliga APT:er. Tryggheten bedöms ha ökad då 
avdelningsdörrarna nu hålls låsta. Det finns utvecklingsarbete att göra för säkerheten för medarbetarna 
i medborgarcentrum och biblioteket. 
 
 
Ohälsa 

 Utfall Aug 
2017 

Utfall Aug 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

10.28 % 7.85 % 

 
Kommunledningskontoret har minskat sin sjukfrånvaro till 7,85% jämfört med 10.28 2017. Det kan 
främst knytas till en minskad sjukfrånvaro inom den administrativa avdelningen. Bemanningsenhetens 
sjukfrånvaro är 19,45 % (2017: 16.13 %).  Inom bemanningspoolen är det 1 person som är 
långtidssjukskriven men ska börja arbetsträna 25 % i mitten av september. I övrigt har det varit 
korttidsfrånvaro på timanställda, Poolen och Bemanning. Inom den administrativa enheten har en 
medarbetare varit långtidssjukskriven sedan oktober 2016 och har sedan successivt minskat 
sjukskrivningsgraden för att arbeta 100% sedan mars 2018.Inom personal- och ekonomienheten är 
sjukfrånvaron mycket låg. 
 

Medarbetare/personalstruktur 

Alla anställningar 
Antal årsarbetare 
aug 2017 

Antal 
årsarbetare aug 
2018 Avvikelse 

Kommunledningskontor 60,3 61,1 0,8 

Administrativa enheten 13,5 12,5 -1,0 

Bemanning och vikariepool 19,0 20,0 1,0 

Ekonomienheten 10,0 10,0 0,0 

Kommunchef 2,0 3,0 1,0 

Löneenheten 10,8 10,6 -0,2 

Personalenheten 5,0 5,0 0,0 

 

Administrativa enheten har minskat med en årsarbetare. Inom kommunchefens ansvar har en utökning 
skett med en Verksamhetsutvecklare. Bemanningsenheten har utökad antalet undersköterskor. 
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Alla anställningar 

Antal 
anställningar aug 
2017 

Antal 
anställningar 
aug 2018 Avvikelse 

Kommunledningskontor 237 243 6 

Administrativa enheten 16 15 -1 

Bemanning och vikariepool 191 198 7 

Ekonomienheten 11 10 -1 

Kommunchef 2 3 1 

Löneenheten 11 11 0 

Personalenheten 6 6 0 

 

På ekonomienheten fanns en timanställning 2017. Under 2018 har enheten inga timanställningar. 
Bemanningsenheten har utökat med fler timanställningar av främst undersköterskor. 

  

52



12 

Samhällsbyggnad 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Sektorn har sex enheter, varav fem är underställda KS och en servar Byggnadsnämnden. 
Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och 
kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens 
fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, 
snöröjning av kommunala gator och platser, offentlig belysning, trafikfrågor och kartfrågor hanteras 
inom gata/mark. Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och 
äldreomsorg. Städenheten svarar för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Tekniska enheten 
ansvarar för administration av energirådgivning med mera. 
 

Viktiga händelser 
Försäljning av mark för bostäder och företag är fortfarande på en hög nivå. Senaste försäljningen på 
Säleby var till Kynningsrud som planerar en betongfabrik. Planeringen för ny industrimark på Gläborg, 
Håby och Säleby väster pågår. För de av KF beslutade skolrenoveringar och -utbyggnader pågår 
förberedelserna. Arbetena är ute på anbudsräkning och beräknas kunna påbörjas under januari 2019. 
Underhållsåtgärder har påbörjats på ett stort antal kommunala byggnader.  

 

Ekonomi 

Driftsredovisning 

Resultaträkning (mnkr) 

 
Per. utfall 
Jan - Aug 

2018 
Bud Jan-

Aug 2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Aug 
2018 

Bud helår 
2018 

Periodens 
resultat 

Jan - Aug 
2017 

Verksamhetens intäkter 16,32 12,98 3,34 19,47 6,15 

Verksamhetens kostnader -67,60 -64,80 -2,79 -97,35 0,09 

Nettokostnader -51,28 -51,83 0,55 -77,88 6,24 

Kommunbidrag 67,72 67,71 0,01 101,77 0,01 

Resultat efter kommunbidrag 16,44 15,89 0,55 23,88 6,25 

Kapitalkostnader -15,93 -15,89 -0,05 -23,88 -0,53 

Årets resultat 0,51 0,00 0,51 0,00 5,72 

 

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr) 

 Periodens resultat 
Aug 2018 Årsprognos 2018 

GATA- OCH MARKENHETEN 0,93 0,60 

TEKNISKA ENHETEN 0,36 0,20 

FASTIGHETSENHETEN -0,04 -0,20 

PARK OCH SKOG -0,02 0,00 

KOSTENHETEN -0,26 -0,48 

STÄDENHETEN -0,47 -0,30 

Summa Sektor 
Samhällsbyggnad 0,51 -0,18 
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Sektor redovisar som helhet ett överskott på 0,510 mnkr. Fastighet redovisar ett negativt utfall, till 
följd av högre elpris, hög fjärrvärmeförbrukning, samt att enheten beställt mycket underhållsarbete. 
Städenheten har ett negativt utfall till följd av ökade personalkostnader i samband med uppstart av nya 
verksamheter. Dessa ökade kostnader bedöms täckas av framtida ökade intäkter för enheten. Släpande 
interna intäkter ligger också till grund för underskottet. Delårsbokslutets resultat är negativt för 
kostenheten, vilket främst beror på ett utbetalt avgångsvederlag samt utbetalning av innestående 
semesterdagar, men medför på sikt en minskad sjukfrånvaro samt minskade personalkostnader. Gata 
och mark redovisar ett positivt utfall per augusti, vilket främst beror på lägre kostnader i perioden för 
bostadsanpassning jämfört med budget. Tekniska enheten redovisar ett positivt resultat till följd av ej 
utnyttjade konsulttjänster. Park och skog följer nästintill budget och redovisar endast ett litet 
underskott.  
 
Årsprognosen för sektorn sätts till -0,180 tkr där Gata och mark- samt tekniska enheten redovisar ett 
överskott, medan städ-, kost- och fastighetenheten prognosticerar underskott. För fastighet grundar 
sig underskottet på fortsatt höga elpriser samt en utökad kostnad i form av självrisk för inbrott som 
skedde i UM´s lokaler i augusti. Kostenhetens årsprognos är satt utifrån kraftigt ökade livsmedelspriser 
till följd av torkan samt att enhetens intäkter för konferenslokalen Sporren uteblivit under året då 
lokalen renoverats. Städenhetens underskott bedöms bero på ökade krav på städinsatser samt oklarhet 
om vad som ingår i ”anslag” respektive ska faktureras särskilt. 
 
 
Investeringar Investeringsredovisning 
(mnkr) 

 
Per. utfall 
Jan - Aug 
2018 

Årsbudget 
2018 

Tilläggs-
budget 
2018 

Budget 
tot 2018 

Återstår 
Jan - Aug 
2018 

Prognos 
årsför-
brukning 

1004 FIBERANSLUTN VHT  0,10   0,10  0,10  0,10  

1048 BYTE FORDON / REDSKAP 
P&S 0,63  1,30   1,30  0,67  1,30  

1074 BELÄGGN O BROARB 0,29  0,80   0,80  0,51  0,80  

1078 Ombyggn Munkedals 
station  1,00   1,00  1,00  0,00  

1092 Åtg. Dingle Naturbrukskol 2,19  2,00  0,92  2,92  0,73  2,92  

1095 Åtgärder L Foss Herrgård 0,18     -0,18  0,00  

1096 Exploatering Vadholmen 0,28  1,00  2,00  3,00  2,72  0,50  

1097 Munkedals brandstation  -6,00  6,00  0,00  0,00  0,00  

1098 Ombyggnad Forum 0,05     -0,05  0,00  

1099 Lekplats Hedekas skola   0,50  0,50  0,50  0,50  

1103 Anpassning äldreboende 0,15   5,21  5,21  5,06  0,30  

1104 SPRINKLER LSS   0,50  0,50  0,50  0,00  

1105 Äldreboende Dingle 0,01  1,00  1,50  2,50  2,49  0,20  

1106 Munkedalsskolan skolgård 0,22   -0,63  -0,63  -0,85  0,20  

1109 Tillyggn Kunskapenshus 
mm 2,68  7,00  -3,03  3,97  1,29  2,80  

1114 Kungsmarkskolan kök/café  2,00   2,00  2,00  0,00  

1115 Planunderhåll pipfabriken  2,00   2,00  2,00  0,00  

1116 Centrumskolan reinvest 0,11 20,00   20,00  19,89  0,20  

1117 Centrumskolan nyinvest 0,13  20,00   20,00  19,87  0,20  

1118 Kommunal ledningsplats 0,10     -0,10  0,00  

1123 KÖK CENTRUMSKOLAN 
OMB. 0,02   2,95  2,95  2,93  0,10  

1140 BYTE AV 
ARMAT.GATUBELYSN 0,08  0,30   0,30  0,22  0,30  
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1142 HANDIKAPPANPASSN FAST 0,03  0,10   0,10  0,07  0,10  

1157 Datanät Forum   0,60  0,60  0,60  0,00  

1169 SÄKERHETSHÖJANDE 
ÅTGÄRDER  0,40   0,40  0,40  0,40  

1200 STRAT FASTIGHETSFÖRV 0,25  0,30  0,30  0,60  0,35  0,50  

1204 OMB KOMMUNALA 
FASTIGHETER 0,63  2,90  0,31  3,21  2,58  3,21  

1212 UTB BOSTADSOMR 0,04  0,30   0,30  0,27  0,30  

1218 Gc Skolvägen 0,01  1,00   1,00  0,99  1,00  

1219 Torget Munkedal  1,00   1,00  1,00  0,00  

1220 Gårvik Strandzon  2,00   2,00  2,00  0,00  

1225 Handikappsanp lekplats  0,50   0,50  0,50  0,50  

1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER 
BADPLAT 0,44  1,25   1,25  0,81  0,45  

1256 ENGERGIÅTGÄRDER -0,30  1,00  0,09  1,09  1,39  1,09  

1269 UTB BOSTADSOMR 
TEGELVERK 0,61  1,00  2,26  3,26  2,65  2,00  

1270 GC-BRO 
BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 0,26  1,00  0,67  1,67  1,41  0,30  

1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE 
ÅTG 0,25  0,50  0,46  0,96  0,71  0,50  

1282 Kök ombyggnad 
Kungshöjden 4,81  5,35  2,16  7,51  2,70  6,51  

1313 Kost 10 år 0,12  0,30   0,30  0,18  0,30  

1316 Städ allmänt 0,03  0,20   0,20  0,17  0,20  

Summa Alla projekt 14,23  71,60  22,77  94,37  80,08  27,78  

       
Bedömningen är att 27,78 mnkr av de 94,37 mnkr kommer att förbrukas. Följande investeringsprojekt 
är av olika anledningar försenade och budget på totalt 56,49 mnkr kommer att äskas med över till 
2019: 1078 Ombyggnation Munkedals station 1,00 mnkr, avvaktar Västtrafiks synpunkter. 1096 
Exploatering Vadholmen 2,50 mnkr, inväntar Västvatten och deras plan för hantering av dagvatten. 
1219 Torget Munkedal 1,00 mnkr inväntar Västvattens plan för hantering av dagvatten. 1220 Gårvik 
strandzon 2,00 mnkr avvaktar översyn av badplatsområdet. 1269 Utbyggnad bostadsområde 
Tegelverket 1,26 mnkr, inväntar Trafikverkets beslut om att stänga vägen. 1270 GC-Bro 
Bruksvägen/Älven 1,37 mnkr skall omfördelas till annat investeringsprojekt gällande renovering av bro 
på Bruksvägen 2019. 1116 och 117 Strukturförändringen på Centrumskolan 39,60 mnkr samt 1123 
Kök centrumskolan 2,85 mnkr senareläggs och påbörjas januari 2019. 1103 Ombyggnaden av 
Allégården 4,91 mnkr (nya lägenheter) påbörjas i januari 2019. Projekt 1104,1114 samt 1115 blir ej av 
som planerat och budgeten kommer därmed ej nyttjas.  
 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Kostenhetens negativa årsprognos grundar sig på kostnadsökningar av livsmedel till följd av 
sommarens torka och bedöms ej kunna sparas in via andra inköp på enheten. Fastighetsenheten har 
tagit höjd för fortsatt höga elpriser. Städenhetens personalkostnader har ökat under året, vilket skall 
ses över under hösten.  Inga särskilda åtgärder vidtas utan allmän återhållsamhet gäller inom sektorn, 
d.v.s. planerat underhåll av gata och fastighet skjuts på framtiden. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug 
2018 

Bidrag -1,73 -1,65 -1,28 

Köp av huvudverksamhet -0,31 -0,14 -0,16 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -22,45 -29,40 -32,32 

Lokal- och markhyror -6,60 -6,26 -6,56 

Bränsle, energi, vatten -6,72 -7,59 -8,38 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -5,02 -5,82 -6,20 

Konsultkostnader -0,37 -0,37 -0,10 

Kapitalkostnader -15,05 -15,57 -15,93 

Övriga kostnader -7,59 -8,26 -12,59 

Summa Kostnadsutveckling -65,83 -75,05 -83,52 

 
Ökade personalkostnader från och med 2017 till följd av att sektorn tagit över personal från 
kommunkoncernbolaget Munkbo. Viss nyanställning inom sektorn ligger även det till grund för årets 
ökade kostnader. UM förvärvades 15/2 2017 och i år redovisar sektorn kostnader för 8 mån till skillnad 
mot föregående år (6,5 mån) vilket medför generellt ökade kostnader jämfört med jämförelseåren. 
Inledningsvis en kall period för året vilket tillsammans med ökade elpriser gör att kostnaderna för el 
och uppvärmning är högre jämfört med tidigare år. Övriga kostnader har ökat med hela 4,39 mnkr eller 
motsvarande 53 % jämfört med föregående år. Bland de övriga kostnaderna står kostnader för 
underhåll på kommunala fastigheter för en betydande ökning. En förklaring till detta är att det ifjol 
upphandlades ramavtal gällande bygg- och hantverkartjänster som överklagades och medförde att 
planerade underhållsinsatser försenades kraftigt. I år har även budgeten för underhåll utökats från 80 
kr till 95 kr per kvadratmeter.  
 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug 
2018 

Externa intäkter 6,25 10,51 12,62 

- Taxor och avgifter 0,02 0,24 0,27 

- Bidrag 1,74 1,29 1,84 

- Övriga intäkter 4,49 8,99 10,51 

Interna intäkter 2,47 3,99 3,69 

Kommunbidrag 60,00 66,33 67,72 

Summa intäktsutveckling 68,72 80,83 84,03 

 
Fortsatt höga externa intäkter +20% jämfört med föregående år, vilka främst avser erhållna bidrag från Boverket 
samt ökade investeringsbidrag. Året inkluderar även 8 månaders erhållna hyresintäkter samt försäljning via 
kostenheten avseende UM (Utvecklingscentrum Munkedal) jämfört med endast 6,5 månader ifjol då fastigheten 
förvärvades 15/2 2017.  
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Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Utbildningsinsats inom städenheten har planerats att starta upp och medel för utbildningsinsatsen finns i 
budget. Inköp inom sektorn följer upphandling och produktefterfrågan, miljövänliga medel köps in. Kostenheten har köpt 
in en portabel "svinnmätningsvagn" som ska underlätta arbetet för minskat matsvinn. Vagnen kommer cirkulera enligt 
fastställt schema runt köken med instruktioner kring svinnmätning med olika infallsvinklar. Kostenheten kollar på 
alternativ för sortering av matavfall. Redovisning sker i samband med årsbokslutet. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%)  25.00% 

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%)  10.00% 

Andel källsortering införd i alla kommunala verksamheter (%)  20.00% 

  

2.2 Resultatmål SB: Biologisk mångfald. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Oförändrad skötsel av kommunens parkyta. I nuläget slås ytan en gång per år, för att kunna möta målet 
2020 behövs budgeten förstärkas. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Andel av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark 70.00% 10.00% 

Ängsmark ska slås antal gånger om året 1 1 

 

2.3 Resultatmål SB: God vattenstatus. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Oförändrad  
Kommentar: Redovisas vid årsbokslut. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska minska  -5.00% 

Antal fastigheter med enskilda avlopp  2 232 
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2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Redovisas vid årsbokslut. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Minska energianvändningen i kommunens fastigheter (utgångsvärde 2009 
189 kWh per m2) 

 
157 

Andel av den energi som kommunerna konsumerar för uppvärmning av 
kommunala fastigheter ska komma från förnyelsebara källor 

 
98.00% 

Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 
5 % utifrån 2009 års siffror. 

 
-1.00% 

 

5.1 Resultatmål SB: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap. 

Status: Ej utvärderad  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet pågår, personalomsättning på planavdelningen har påverkat. Utbyggnad av Gläborgs 
industriområde planeras. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Mängden färdigställd industrimark (m2)  20 000 

 
5.2 Resultatmål SB: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, läge i 
kommunen och storlek på tomten. 

Status: Ej utvärderad   

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Arbetet pågår och redovisas vid årsbokslutet. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Tomter ska finnas i samtliga kommundelar  1 

Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter  1 

 
5.3 Resultatmål SB: Minska antalet extern inhyrda fastigheter. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Under 2018 lämnar kommunen inhyrda lokaler för förskola samt beroendemottagningen, målet är ännu ej 
uppfyllt. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2)  -310 
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5.4 Resultatmål SB: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor. 

Status: Helt uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Kraftig ökning av försäljningen av industrimark, på villatomter är efterfrågan oförändrad. 

Marknadsföring har skett via deltagande på mässa i Oslo. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

Minst en mässa per år 1 1 

 

6.1 Resultatmål SB: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 
trygghetsvandringar). 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: Trygghetsvandring inplanerad i Munkedal och Dingle under oktober. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Genomföra trygghetsvandringar varje år  2 

 

6.2 Resultatmål SB: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Oförändrad  

Kommentar: 6.2.1En "bygga och bo träff" har anordnats för att informera lokala entreprenörer om möjligheter att bygga 
i kommunen. Ett antal intressenter har erbjudits möjlighet att delta i planerandet av nya bostadsplaner. 

6.2.2 Byggrätterna kommer att marknadsföras via GIS-verktyget, påbörjas under hösten. 

 Utfall 
2018 Mål 2018 

En intressent per år  1 

 

6.3 Resultatmål SB: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både akut och 
planerat. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  
Kommentar: Underhållsplan har upprättats. Redovisning av större underhållsinsatser sker med start i detta 
delårsbokslut. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut) 2 3 
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Framtid 
Rekryteringsfrågor och viss anpassning till den nya politiska organisationen står i fokus. Det återstår en 
del arbete med administrativa organisationsuppgifter (delegation, arbetsordning mm). Fortsatt god 
tillgång till mark för bostäder och verksamheter är önskvärt. Samordningen mellan Munkbos bostäder 
och kommunens verksamheter fortsätter utvecklas. 

Övriga nyckeltal 

Redogörelse för investerings- och underhållsinsatser av kommunala verksamhetsfastigheter 

Enligt resultatmål 6.3 skall sektorn årligen redogöra för planerat samt akut underhåll. Dingle 2:56 
redovisas separat. 
För 2018 har följande åtgärder utförts samt planeras att utföras: 
 
Kungsmarksskolan: Takåtgärder 110 tkr 

Kungsmarksskolan: Belysning matsalen 70 tkr, klart 

Hällevadsholms skola: Takåtgärder 50 tkr, klart 

Dingle förskola: Takåtgärder 750 tkr, flyttas till 2019 

Hedekas skola: lekutrustning 550 tkr, klart 

Hedekas förskola: Belysning o akustik 70 tkr, klart 

Hedekas brandstation: Vattenskada 250 tkr, disk med räddningstjänst förbundet 

Forum: Ytterdörr 50 tkr, flyttas till 2019 

Munkedals sporthall: Nytt golv Pris begärt, ej utfört 

Dingle sporthall: Belysning, utrymningsdörr 120 tkr, belysning klart 

Bruksskolan: Ny utrymningsväg 250 tkr, klart 

Bruksskolan: Ny lekutrustning 650 tkr, klart 

Kungshöjdens förskola: renovering 6 mnkr, klart oktober 

Pipfabriken: renovering, ombyggnad Planeras 

Allégården: 6 nya lägenheter mm Anbud hösten 2018, byggstart januari 2019 

Brandstation Munkedal: Nya portar 290 tkr, beställt 
 

Dingle 2:56   

Januari: Ugn kök hus 35 119 tkr, klart 

Februari: Rivning hus 28 90 tkr, klart 

Mars: Fönster och fasad på hus 38 900 tkr, klart 

Mars: Renovering hiss hus 35 450 tkr, klart 

Mars: Yttre underhåll hus 3 410 tkr, klart 

April: Solskyddsfilm hus 35 50 tkr, klart 

Mars: Sporren invändigt. 500 tkr, klart 

Mars: Belysning hus 3 50 tkr, klart 

Mars: Oljetanksarbete 35 tkr, klart 

Hösten: Larm- o passagesystem hus 38 Offert begärd, klart 

Sommaren: Belysning hus 19 130 tkr, klart 

Hösten: Anpassning AME hus 18 Planeras 

Hösten: lektionssal hus 1 (?) Inte aktuellt 

Hösten: anpassning AME hus 13 Planeras 

Hösten: anpassning hus 12 Planeras 

Hösten: Lektionssalar hus 37  Inte aktuellt  

Hösten: Lektionssal i hus 8 Klart 

 

  

60



20 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön är god på Park o Skog vilket sjuktalet indikerar.  Arbetsmiljöverket är tillfredsställda efter ett besök på enheten 
2017. Kostenheten arbetar efter ett årshjul med rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar bla: 
medarbetar och lönesamtal, semesterrutiner, möteskalender för APT, Loksam samt fortbildning, skyddsronder, tillbud, rehab, 
enkäter m.m. Inom Städenheten har stora insatser gjorts gällande arbetsmiljön med bl.a inköp av div. maskiner och 
utbildningsinsatser. Arbetsmiljöarbetet är en ständigt återkommande punkt på personalmöten. Medarbetarna är medvetna och 
positivt inställda till att själva vara en del av arbetet.  
 
Ohälsa 
 
Sjukskrivningsstatistik 
För perioderna första tertialet 2016, 2017 respektive 2018 ser sjukstatistiken för olika grupper inom 
Samhällsbyggnadssektorn ut så här: 

  jan-aug 
2016 

jan-aug 
2017 

Helår 2017 jan-april 
2018 

jan-aug 
2018 

Fastighet  0,77 2,53 1,99 1,47 0,96 

Gata/mark  0,00 0,44 0,58 0,88 0,42 

Park o Skog 15,80 2,20 4,20 5,05 4,77 

Städ  5,69 5,18 6,23 1,22 1,25 

Kost 15,80 7,96 5,55 4,47 3,15 

Övr samhällsb  0,00 6,50 7,23 10,65 5,72 

Samhällsb tot  9,71 5,32 4,80 3,93 2,64 

Kommunen tot  8,80 8,70 8,03 8,45 6,60 

 
En stor del av sjukfrånvaron beror på icke arbetsrelaterad sjukdom, tex förkylning, influensa, olyckor 
mm. Det finns arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Inom Park o Skog har långtidssjukskrivningar minskat. 
Inom kost finns viss arbetsrelaterad frånvaro, tex ryggbesvär och allergi, men rehabinsatser ger 
resultat. Långtidssjukskrivning, ej arbetsrelaterad, finns.  
 

Tillbud 

 
 2016 jan-aug 

2017 
jan-aug 

2018 
jan-aug 

2018 
Städ 2 1 0 0 

Kost 16 4 5 6 

Fastighet 0 0 0 1 

Park o skog 0 3 0 4 

Övriga Samhällsb 0 0 0 0 

 

Medarbetare/Personalstruktur 

Anställningsform: Alla anställningsformer 

 

Alla anställningar 
Antal årsarbetare 

aug 2017 
Antal årsarbetare  

aug 2018 Avvikelse 
Samhällsbyggnadssektor

n 100,3 106,1 5,8  
Fastighetsenheten 19,8 17,8 -2,0  

Gata- och markenheten 3,0 3,0 0,0  
Kostenheten 39,5 39,4 -0,1  

Park o Skogenheten 13,8 13,5 -0,3  
Samhällsbyggnadssektorn 3,8 9,0 5,2  

Städenheten 20,5 23,5 3,0  
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Alla anställningar 
Antal anställningar 
aug 2017 

Antal 
anställningar 
aug 2018 Avvikelse 

Samhällsbyggnadssektorn 129 139 10 
Fastighetsenheten 20 18 -2 
Gata- och markenheten 4 3 -1 
Kostenheten 51 59 8 
Park o Skogenheten 16 15 -1 
Samhällsbyggnadssektorn 4 10 6 
Städenheten 34 34 0 

 

Samhällsbyggnadssektorn har totalt ca 139 anställda, varav 106 årsarbetare. Detta är en ökning med 
10 anställda samt 5,8 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Anledning till ökning är 
kopplad till elevtalsökning, fler städområden på t.ex. UM samt den höga planerade investeringsnivån 
kommande år. Medelåldern är generellt hög och inom de närmsta åren kommer 5-10 personer att gå i 
pension. Det kan bli svårt att rekrytera personer till vissa funktioner. Gemensamma aktiviteter hålls två 
gånger per år för all personal inom sektorn. 
 
Intern kontroll 
Redovisas i separat handling under hösten. 
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Barn- och utbildning 

Verksamhetsbeskrivning 

Sektorn innefattar kommunens förskolor och skolor. Förskolor Centrum II består av Önnebacka och 
Kungshöjden. Förskolor Centrum I består av 4 förskolor, varav 3 är en-avdelningar. Förskolor Norr 
består av två förskolor, Dingle och Hällevadsholms, varav en i modul i anslutning till Dingle förskola och 
i Hedekas finns en förskola. Inom kommunen finns totalt 30 avdelningar. 
 
Centrala resursen består av följande verksamheter; Resursteamet, Familjecentral, Modersmåls-
undervisning och två olika träningsskolegrupper.  
 
Sektorn har 5 grundskolor åk F-6 med integrerad särskola och tillhörande fritidshem, en skola 7-9 
inklusive grundsärskola, Processtekniska Gymnasiet som även utbildar inom vuxenutbildning, IM-
programmet, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Till sektorn hör även Musikskolan samt Kultur 
och fritid. 

 

Viktiga händelser 

Ny rektor tillsattes för Svarteborgs rektorsområde under perioden. Inför hösten genomfördes en ny 
organisation inom Svarteborgs rektorsområde. Likaså har Önnebacka och Kungshöjden en ny 
förskolechef och därmed en förändrad organisation även där. Hedekas skola har nu en fungerande 
organisation inom alla områden. Språkval för åk 6 genomförs from hösten samlat på 
Kungsmarksskolan. Resursteamet och familjecentralen har flyttat till nya lokaler. Ett nytt 
skolskjutsavtal har påbörjats och den nya organisationen sjösattes i och med höstterminens start. 

Det har tagits beslut om projektering av en ny förskola i centrum och projektering av ny förskola i 
Dingle har påbörjats. Önnebacka har startat upp som testpilot för det digitala 
närvarohanteringssystemet Tieto. Inom kort ska även de andra förskolorna introduceras. Under våren 
fick pedagoger på förskolorna en introduktion i programmering. Vidare har all personal inom förskolan 
tillsammans med kostenheten haft en gemensam fortbildningsdag om Måltidspedagogik. En 
nulägesanalys på förskolorna har genomförts gällande nyanlända barn. 

Mycket hög andel fick anställning efter avslutad yrkesutbildning vid Kunskapens Hus. Lovskola har 
genomförts med goda resultat i grundskolan under våren och på gymnasiet under sommaren. 
Skolbibliotek och tillika filialbibliotek på Kunskapens hus färdigställdes och är i gång. Vision 
Utvecklingscentrum Munkedal börjar ta fart. 

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år har varit kvalitativt bra. Kulturrådet har beviljat 90 
tkr till Skapande förskola och 500 tkr till kommunens Kulturskola. Elevantalet i musikskolan är på väg 
uppåt under hösten. 
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Ekonomi 

Driftsredovisning  
Resultaträkning (mnkr) 

 

Per. utfall 
Jan - Aug 

2018 

Budget 
Jan-Aug 

2018 

Per. 
resultat 

Jan - Aug 
2018 Budget helår 

2018 

Avvikelse 
prognos 

2018 

Verksamhetens intäkter 41.720 31.226 10.494 46.81 12.0 

Verksamhetens kostnader -195.013 -176.338 -18.675 -263.792 -21,6 

Nettokostnader -153.293 -145.112 -8.181 -216.985 -9,6 

Kommunbidrag 145.940 145.940 0 218.237 5,80 

Resultat efter kommunbidrag -7.353 -0.828 -8.181 1.252 -3.8 

Kapitalkostnader -0,852 -0.828 -0,024 -1.252 0.00 

Årets resultat -8.205 0.000 -8.205 0.000 -3.8 

 

Sektorn visar för perioden ett negativt resultat om 8,2 mnkr. 

I början av året har grundskolan haft merkostnader av engångskaraktär pga. överlappande tjänster vid 
personalrotation och arbetsförmågeutredning. Arbetet med mångåriga personalärenden med målbilden 
att kunna avsluta dessa har påbörjats och några redan avslutade anställningar har varit 
kostsamma. Satsningen i Hedekas har medfört ökade personalkostnader under tiden 
kartläggning/utredning av elever sker, detta är då utöver de beslutade löneökningarna på 850 tkr. 
Vidare har grundskolan, pga. trångboddhet på Munkedalsskolan och Bruksskolan, hyrt in 7 moduler. 
Hyres- och etableringskostnader för moduler är obudgeterade och uppgår för perioden till 1,1 mnkr. 
Kunskapens hus har ställt iordning lokaler inför start av nya utbildningar i form av elinstallation, 
ventilation och byggmaterial om 300 tkr. Trots ett negativt utfall för perioden på 8,2 mnkr 
prognostiserar sektorn ett underskott om 3,8 mnkr för helåret. En justering av resursfördelningen på 
grund av volymökning av barn- och elevantalet kommer att göras vid årets slut. 

Utfall per verksamhet 

Verksamhet 2017 2018 2018 2018 2018 

Barn och Utbildning 
Utfall 
helår 

Utfall per 
augusti 

Budget 
helår 

Prognos 
Helår 

Avvikelse 
prognos 

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

Barnomsorg 52,35 35,97 53,91 54,2 0,64 

Grundskolan 82,61 64,61 85,73 94,3 -5,4 

Särskolan 12,41 7,18 12,46 11,5 0,96 

Gymnasieskola 39,26 30,33 42,96 44,7 0 

Vuxenutbildning 7,09 4,12 5,72 5,7 0 

Bibliotek-fritid-kultur 13,00 8,97 12,63 13,2 -0,6 

Övrig verksamhet 4,33 2,97 4,81 4,2 0,6 

Totaler 211,05 154,15 218,22 227,8 -3,8 

 
En justering av resursfördelningen på grund av volymökning av barn- och elevantalet kommer att 
göras vid årets slut. En justering prognostiserad till 5,8 mnkr för volymförändring. Detta kommer 
innebära att sektorn räknar med ett minusresultat om 3,8 mnkr per helår.  
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Barnomsorg +640 tkr 
Barnomsorg innefattar verksamheterna Öppen förskola, Dagbarnvårdare, Förskola, Fritidshem och visar 
för perioden ett positivt resultat om 530 tkr. En anledning till det gynnsamma resultatet är att antalet 
köpta platser är lägre än förväntat för perioden. Under våren hade fritidshemmen lägre antal inskrivna 
barn, under hösten fulla avdelningar, vilket också påverkar resultatet för perioden. Barnomsorgen har 
en positiv årsprognos på 640 tkr.  
 

Antal barn inom Barnomsorg 201608 201708 201808 

Barnomsorg totalt 962 1011 1045 
Källa: Procapita/Hypergene snitt jan-aug. 
 
Antalet barn inskrivna i Barnomsorg har ökat med 34 barn jämfört med samma period 2017. 
Verksamhet förskola i kommunal regi har ökat med 49 barn medan fritidshem minskat med 33 
inskrivna barn. Köpta placeringar har ökat markant då det finns en fristående pedagogisk omsorg samt 
fristående förskola inom kommunen och är nu uppe i 58 totalt inskrivna barn, 18 fler än föregående år.  
 
Grundskola -5,4 mnkr 
Det negativa resultatet för perioden på 7,5 mnkr innefattar verksamheterna Förskoleklass och 
Grundskola. Enheterna har under perioden haft kostnader av engångskaraktär såsom initiala kostnader 
vid införskaffande av nya moduler samt överlappande tjänster vid personalrotation och 
arbetsförmågeutredning. Verksamheten har ett stort antal elever som är i behov av särskilt stöd som 
genererar höga personalkostnader. Satsningen i Hedekas ryms inte inom ram. Grundskola har en 
negativ årsprognos på -5,4 mnkr. 
 

Antal elever inom grundskolan 201608 201708 201808 

Grundskola totalt 1203 1165 1198 
Källa: Procapita/Hypergene snitt jan-aug. 
 
Antalet elever i förskoleklass och grundskola har ökat med 33 st. jämfört med samma period 
föregående år. Svarteborg har minskat med 5 st. samtidigt som övriga skolor i kommunen har ökat. 
Bruksskolan och Munkedalsskolan sticker ut med en elevtalsökning på 11 respektive 14 st.  
 
Särskola + 0,96 mnkr 
Särskolan visar för perioden ett positivt resultat om 1,1 mnkr. Antal köpta platser var färre än 
prognostiserat på våren men förväntas öka under hösten. Årsprognosen blir därmed 0,96 mnkr.  
 
Gymnasiet +-0 mnkr 
Gymnasiet har för perioden ett negativt resultat på 1,7 mnkr. Antal Sis-placeringar har ökat och är 
dyrare än en vanlig gymnasieplats. Iordningsställande av bibliotek har medfört extra kostnader i form 
av inköp av inventarier. Gymnasiet har en årsprognos på +-0 mnkr.  

Antal elever inom Gymnasiet 201608 201708 201808 

Gymnasieskola totalt 409 441 440 
Källa: Procapita/Hypergene april och aug. 

 
Antalet köpta platser av annan anordnare är 324 st och elever som går i kommunens eget gymnasium 
är 116 st. För perioden ingen större förändring i jämförelse med föregående år. 
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Vuxenutbildning+ -0 
Vuxenutbildning består av verksamheterna Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial Vuxen- och 
påbyggnadsutbildning och Svenska för invandrare (Sfi). Vuxenutbildningen har för perioden ett negativt 
resultat om 318 tkr och en årsprognos på +-0. Verksamheten har ställt iordning lokaler inför start av 
nya utbildningar och därmed haft kostnader för elinstallation, ventilation och byggmaterial. Enheten har 
tillsammans med Lysekil och Sotenäs sökt och beviljats bidrag för Yrkesvux, Lärlingsvux, Trainee inom 
vården samt Lärcentra.  
 
Bibliotek-Fritid-Kultur -0,6 mnkr 
Bibliotek-Fritid-Kultur omfattar verksamheterna Bibliotek, Kultur, Fritid, Turism, Ung Fritid och 
Musikskola. Verksamheten har för perioden en negativ budgetavvikelse om 570 tkr och en årsprognos 
på minus 600 tkr. Under våren har extrapersonal behövts på fritidsgården för att säkra trygghet och 
stöd till tonårsgruppen. 50 % tjänst har anställts för att arbeta med integration och tjänsten har även 
varit kopplad till föreningslivet. Föreningsbidrag kommer att betalas ut utöver budget. 

 

Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per. 
utfall 
Jan - 
Aug 

2018 

Års-
budget 

2018 

Tilläggs-
budget 

2018 Budget 
tot 

2018 

Återstår 
Jan - Aug 

2018 

Prognos 
årsför- 

brukning 

1304 Konst i offentlig miljö 0.008 0.10  0.10 0.092 0.10 

Sektor Barn och Utbildning 0,439 1,6 0,3 1,9 1,461 1,9 

Summa Alla projekt 0.447 1.70 0.30 2.00 1.553 2.00 

 
Under perioden har det investerats i först och främst möbler till personalutrymmen vid flytt till nya 
lokaler. Upprustning av skyltar på kulturhistoriska platser har gjorts samt skyltar till turistbyrån har 
införskaffats. Även ljusrampen till konstväggen i Forum är utbytt. Till hösten kommer en 
trädgårdsutbildning starta som kommer kräva maskiner och inventarier. Den tilldelade 
investeringsramen för 2018 på 2,0 mnkr förväntas förbrukas. 

Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Extra kostnader har tillkommit under året för moduler till följd av ökat antal barn/elever på 
Munkedalsskolan och Bruksskolan. Införandet av ny internhyresmodell 2019 kommer att åtgärda 
hanteringen av dessa kostnader framåt. 

Personalärenden som kommer att avslutas innevarande år kommer framgent att reglera resultatet. 

Omkostnader för projekt Hedekas är ej budgeterat. Omkostnaderna i samband med omställning till en 
fungerande verksamhet motsvarar 3,0 mnkr för 2018. Det beslutade projektet med extra lönetillägg till 
pedagoger och rektor varar t.o.m. juni 2019. Stadsbidraget som kommunen erhåller motsvarande 1,4 
mnkr för ökad jämlikhet 2018, föreslås rekvireras utifrån insatserna till Hedekas. Bidraget ska 
användas till insatser i grundskolan för att öka andelen elever som når behörighet till ett nationellt 
program i gymnasieskolan. 
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Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug 
2018 

Bidrag -2.125 -2.282 -2.621 

Köp av huvudverksamhet -25.474 -30.319 -33.651 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -107.161 -121.225 -132.836 

Lokal- och markhyror -1.343 -1.149 -1.779 

Bränsle, energi, vatten -0.212 -0.184 -0.567 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -2.684 -3.257 -3.037 

Konsultkostnader -0.026 -0.250 -0.564 

Kapitalkostnader -0.605 -0.799 -0.852 

Övriga kostnader -20.552 -17.793 -19.947 

Summa Kostnadsutveckling -160.182 -177.258 -195.854 

 
Personalkostnaderna har ökat med 25,7 mnkr i jämförelse med samma period 2016. Merparten av 
ökningen avser Grundskolan på ca 13,5 mnkr. Barnomsorg avser 5,4 mnkr av ökningen, Gymnasiet 3,3 
mnkr och Vuxenutbildningen 4 mnkr. En del av ökningen av personalkostnaderna i och med fler 
anställda hittar sin förklaring i bidrag från Migrationsverket för nyanlända och för riktade insatser från 
Skolverket. Köp av huvudverksamhet har ökat med mnkr 8,2 mnkr, 32 % på två år. Det är framför allt 
köp av plats hos andra aktörer inom förskola och gymnasieskola som har blivit fler till antal, medan det 
minskat något inom grundskola och gymnasiesärskola. 

 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug 
2018 

Externa intäkter 23.753 41.382 40.225 

- Taxor och avgifter 5.142 5.454 5.279 

- Bidrag 14.768 32.328 29.972 

- Övriga intäkter 3.843 3.600 4.975 

Interna intäkter 1.449 1.680 1.481 

Kommunbidrag 137.907 144.568 145.954 

Summa intäktsutveckling 163.108 187.630 187.660 

 
De externa intäkterna har ökat med 16,48 mnkr i jämförelse med samma period 2016, från 23,75 till 
40,23 mnkr. Utfallet är dock något lägre än 2017. Riktade bidrag från Skolverket har blivit fler till antal 
och ökat med 10 mnkr i jämförelse med 2016. Intäkter för asylsökande/nyanlända har varierat från 4,3 
mnkr 2016, 14,1 mnkr 2017 till 10,8 mnkr 2018. Detta är en direkt följd av att Migrationsverket under 
2017 kom i kapp med utbetalningar till kommunen och att sektorn beräknar få 80 % av sökt bidrag och 
inte som tidigare 40 %. Försäljning av skolplatser till andra kommuner ger en ökad intäkt om 1,0 mnkr 
i jämförelse med 2016. 
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Måluppfyllelse 

1.1 Resultatmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som gäller trygghet 
och hälsa på lika villkor. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Under perioden har Resursteamets personal arbetat med fokus att öka det förebyggande och 
hälsofrämjande arbetet på skolorna. Detta har inneburit fortbildning samt en inventering av arbetet på skolorna som idag 
är förebyggande och hälsofrämjande. Inventeringen visar på många goda exempel men det finns fortfarande en del 
arbete kvar innan elevhälsan främst arbetar förebyggande och hälsofrämjande enligt författningens krav. 
 
Förskolorna ser i föräldraenkäterna, som genomfördes i våras, att föräldrarna känner oro över personalomsättningen men 
samtidigt har samtliga föräldrar svarat positivt på frågan hur föräldrarna upplever att barnet trivs. Överlag visar 
barnintervjuerna att barnen känner sig trygga och glada och slutsatsen är att de gärna vill gå till förskolan. Varje 
avdelning arbetar med plan mot kränkande behandling där de undersöker risker, analyserar, genomför åtgärder, följer 
upp och utvärderar. 
 
All personal arbetar med att utveckla barnens språkliga förmågor och sociala samspel för att motverka konflikter mellan 
barnen. Personalen kommer få tre handledningstillfällen under hösten med fokus på värdegrund och kommunikation för 
att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Hälsa är också en del i arbetet kring måltidspedagogik och samarbetet mellan kostenheten och pedagoger har fördjupats. 
 
Utifrån svaren på vårens enkäter kan man se att både elever, föräldrar och personal upplever att grundskolorna i 
kommunen har en trygg och säker verksamhet i stor utsträckning. Arbetsron på lektionerna är dock ett område att arbeta 
vidare med. För de barn som har fritidsomsorg kan man via elevsvaren se att det under fritidstid finns barn som känner 
oro för äldre kamrater. Fritids kommer under hösten att samtala med barnen om vad, när, och var det finns orsaker till 
känslan. 
 
Från och med hösten 2018 är en omorganisation gjord med stadieindelade skolor i Svarteborg. I Hällevadsholm går 
årskurs F-3 och på Centrumskolan går årskurs 4-6. Förhoppningen är att det i och med detta ska bli en trygg skolmiljö för 
alla elever. På grund av omorganisationen och personalbyten har inte enkäten blivit gjord i Svarteborg. Med trygghet och 
studiero arbetas det ändå kontinuerligt och kuratorn har arbetat med särskilda tjej- och killgrupper. 
 
Arbetet med värdegrund och likabehandling/trygghet är prioriterat arbete under hösten på alla enheter. 
 
Högstadieskolan har en fungerande elevhälsa med EHT-träffar varje vecka och det förebyggande arbetet står alltid med 
på agendan. Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 8 och rapporterar till EHT från dessa individuella 
intervjuer med eleverna. Täta uppföljningsmöten sker med elever och dess vårdnadshavare om elevers skolfrånvaro är 
hög. Fortsatt arbete med ELOF-planen är prioriterat och att ha ett fortsatt bra samarbete med IFO. Två tjänster är 
utannonserade på högstadiet. Dessa tjänster riktas främst mot insatser som hjälper elever att komma i tid och gå in på 
lektionerna. 
 
Vid egen mätning på Kunskapens Hus 2018 trivdes 83 % av eleverna mycket bra eller bra. Lägger man till dem som trivs 
ganska bra också så blir det totalt 100 %. Positivt att det är så många som känner trivsel på skolan. 
 
Från och med i höst kommer anmälan av kränkande behandling att finnas i Draftit för att göra arbetet mer rättssäkert, 
levande och systematiskt. 
 

 Utfall 
2018 Mål 

2018 

Skolinspektionens/egen mätning (%) 91 % 92 % 

 
Egen mätning i mars 2018 visade att 91% av eleverna trivdes bra eller mycket bra i grundskolans lägre åldrar. I 
högstadiet var det 87% som trivdes i skolan. Lägger man ihop högstadieskolan med skolorna i de lägre åldrarna blir det 
91,5% som känner sig trygga i skolan. Vårdnadshavarna har liknande uppfattning. Fritidsbarnen kan känna lite oro inför 
de äldre barnen. Svarteborgs rektorsområde har inte genomfört enkäterna på grund av omorganisation och 
personalombyten. 
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2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Förskolorna och skolorna arbetar för att vara en del i miljöarbetet. Många avdelningar och klasser är 
delaktiga på Håll Sverige Rents aktivitet Skräpplockardagarna. Avdelningar och klasser har även deltagit i 
Kartongmatchen och Batterijakten". Centrumskolan vann förstapris i Batterijakten och vann en stor summa pengar. 
Barnen upplever det som positivt att få vara delaktiga i miljöarbetet. 

 

Förskolorna har en miljöplan utifrån arbetet kring att skapa en giftfri förskola utifrån naturskyddstyrelsen. Endast 
miljömärkta leksaker och möblerköps in. All gammal elektronik har rensats bort. Förskolorna tar inte emot gamla leksaker 
då materialet inte kan säkras. Vid inköp tänker förskolorna på att undvika plast, tänka hållbart och även att samarbeta 
över avdelningarna med det material som köps in. 

Personalen källsorterar tillsammans med barnen och källsorteringen står väl synligt i den gemensamma matsalen. 

Flera avdelningar har arbetat med Måltidspedagogik, där det förekommer samtal om en hållbar livsstil. Förskolorna har en 
god kosthållning med varierad kost och mycket grönt. Det serveras också vegetarisk mat vissa dagar. Varje skola har 
också en hälsoinspiratör. 

Vi arbetar inte med Grön Flagg, men ser att det ändå arbetas medvetet med miljöarbetet på ett aktivt sätt på alla våra 
enheter. 
 

 Utfall 
2018 Mål 

2018 

Enheter på förskolor och skolor ska påbörja certifiering utifrån "grön flagg" 0 4 

 
 
3.1 Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Förskolorna har fokuserat sitt arbete på språkutveckling utifrån Språkplanen då de sett ett behov i 
barngruppen att arbeta språkförberedande inför förskoleklass. Dessa barn kommer nu att testas hösten 2018. Det blir 
intressant att se om resultatet påverkas av det medvetna språkarbetet. 

Syftet med språkplanen är att ge alla barn i Munkedals kommun en likvärdig grund för att utveckla sitt språk och sin 
kommunikation. Språklust används på alla förskolorna och flera av avdelningarna har haft kvalitetsarbete som fokuserat 
på språket. Under 2017/2018 är det två pedagoger som läser skolverkets språk-läs och skrivutvecklar-utbildning och de 
kommer att genomföra en kartläggning av språkarbetet i kommunen. 

Boksamtal är en av metoderna som förespråkas i Språkplanen. Fortbildning för personal om boksamtal genomfördes med 
en föreläsning av Cathrine Adlersson under våren. På varje avdelning finns det språkombud som träffas två gånger per 
termin med logoped och specialpedagog och utvecklar språkarbetet och detta har lett till en likvärdighet i kommunen 
vilket var syftet. Under året har det arbetats mycket med flerspråkighet. 

Barnhälsomöten genomförs en gång per termin. På dessa träffar deltar en personal från varje avdelning och de träffar 
logoped och specialpedagog. Ett tema för mötet presenteras av logoped och specialpedagog, men personalen har 
möjlighet att lyfta egna frågor från verksamheten. 

Stanine-test genomförs i förskoleklass. Stanine-testet som gjordes hösten 2017 låg till grund för samverkansdagens 
arbetsmaterial 18 juni 2018. Samverkansdagen för F-3 gav en bild av hur läget ser ut utifrån Stanine och gav ett 
kollegialt lärande utifrån tankar om förbättringsåtgärder. 

Resultaten av Stanine visar att det är fler barn som ligger lågt utifrån skalan (6 % isf 4 %) men även fler barn som ligger 
högt (8% isf 4%). Resultaten visar att arbetet med språkutveckling behöver få mer fokus för att resultatet på detta prov 
kan förbättras och i ett större perspektiv nå en högre måluppfyllelse. 

Man kan i resultaten utläsa att flera barn hade en bra fonologisk medvetenhet redan vid det första testet som 
genomfördes i september. Efter andra testet i december, då de som hade ett lågt värde testades om, hade de flesta höjt 
sig. En andel av de barn som fortfarande låg under staninevärdet efter andra testomgången är andraspråkselever med 
annat modersmål än svenska. 

Utifrån resultaten kan man också utläsa att ett högt resultat är kopplat till förskollärartätheten och ett lägre vid hög 
personalomsättning. 

Det har tidigare varit svårt att rekrytera förskollärare, vilket påverkar kvalitén i vår verksamhet. Vikarierna är ofta 
obehöriga. Ett arbete pågår med att införa en vikarieintroduktion för att ge vikarierna fortbildning i bemötande och 
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förhållningssätt. Men arbetet med fria arbetskläder, fria pedagogiska måltider och vårt fortbildningsutbud har resulterat i 
att förskollärare i högre grad söker sig till kommunen. 

 
Utfall 
2018 Mål 

2018 

Andel barn som uppnår minst fyra i Stanine test i förskoleklass. (%). 65 % 95 % 

 
Resultat visar på att 65% ligger över 4 på skalan. Procentsatsen blir missvisande då det är så få barn som testas. 
 
I Hedekas låg 40% under godkänd nivå. På Bruksskolan var det 36 barn som testades och 66% hade ett värde på 4 eller 
under. Vid tester i december hade Bruksskolans elever förbättrat sig avsevärt och då var det bara 16% som låg på 4 eller 
under. I Svarteborg var det 26 barn som testades och endast 2 var under på skalan. Munkedal hade ett värde som låg på 
10% under godkänt. 
 
 

3.2 Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna utbildningar som 
matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Under höstterminen startar vuxenutbildningen åtta yrkesutbildningar, mot sju under vårterminen. 

De senaste åren har Munkedals kommun tagit emot ett stort antal nyanlända. Enheten har lagt ner mycket tid och 
resurser på att starta ett antal nya yrkesutbildningar. Det har gjorts i samarbete med Arbetsförmedlingen, Fyrbodals 
kompetensplattform samt direktkontakter med det lokala näringslivet. På detta sätt säkerhetsställs att det finns möjlighet 
till anställning efter avslutad utbildning. 

Kunskapens Hus har fler än 100 vuxenstuderanden och har 20 fler platser i år jämfört med föregående år. 
 

 Utfall 
2018 Mål 

2018 

Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än) 20 >2017 

 

7.1 Resultatmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i samtliga delar av 
kommunen i form av allaktivitetshus. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Under första halvåret 2018 har en fritidsledare varit anställd inom Ung Fritid med fokus på aktiviteter i 
Dingle. Fritidsledaren har samarbetet med Samhällsföreningens mötesplats "Grottan" och Kunskapens Hus i Dingle. Ett 
flertal aktiviteter har genomförts med en bra uppslutning. Inför framtiden har enheten sökt medel från Länsstyrelsen för 
fortsatt arbete med samma upplägg. Arbetet med allaktivitetshus står tillbaka på grund av fokusering på idrottshall. 
Fokus på personalgrupp och spänningar inom ungdomsgrupperingar har präglat vårterminen. Uthyrningsmöjligheten har 
ej marknadsförts. 
 

 Utfall 
2018 Mål 

2018 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 50 200 

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 3 2 

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 0 1 
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7.2 Resultatmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Inga undersökningar har gjorts men inför sommaren 2018 har kommunen givit ut besöksmagasinet 
"Grejen med Munkedal". 5 000 exemplar trycktes upp och magasinet var lika mycket för kommuninvånare som 
besökare. Målet var att stimulera invånare till att upptäcka sin hembygd samt informera besökare utifrån. Magasinet har 
fått mycket stor uppmärksamhet och uppskattats av i stort sett alla. 
 
Turistinformationen är flyttad från Rasta i Håby till Medborgarcentrum i Forum. Första turistsäsongen är avslutad och 
det har varit positivt. Arbetet fortsätter med fokus på skyltning som tydligt informerar var Turistinformationen i 
kommunen är placerad. Fyra InfoPoints är också på plats i Hedekas, Hällevadsholm, Håby och centrala Munkedal. 

 

 Utfall 
2018 Mål 

2018 

Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa 
och koppla till Platser berättar 

0 

200 

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik 0 

300 

 
8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Inget värde angivet  

Kommentar: Trots att trenden för betygen där alla ska ha minst godkänt i alla kurser i årskurs 9 visar på sämre siffror 
än förra året kan man ändå se att andelen som kommer in på gymnasiet har ökat från 68,9% till 76,07%. Kunskaperna i 
svenska och matematik har ökat för årskurs 6. Mycket tid har satsats på att följa Språkplanen både på förskolan och i 
skolan. Detta kan man se i Stanine-testerna som görs i förskoleklass, de nationella proven för årskurs 3 och betygen för 
årskurs 6. 
 
Familjecentralen kommer att erbjuda stöd till föräldrar som har barn i skolåldern, detta sker i samarbete med personal 
från socialtjänsten. Det har gjorts en kartläggning av kommunens föräldrastöd som visat på brister i stöd till föräldrar 
vars barn är äldre än 6 år. Tillsammans med BVC ombesörjer Familjecentralen att alla föräldrar får en bok om 
föräldraskap i samband med 5-årskontrollen. 
När målet för 2018 sattes var alla IM- elever inskrivna under kommunens aktivitetsansvar. Nytt är att IM-eleverna inte 
ska räknas med i aktivitetsansvaret därför den stora avvikelsen. Skulle 2018 räknas som målet hade siffran 10 skrivits in. 
Målet är därmed uppfyllt. 
Enligt Hypergene är verksamheten ganska långt ifrån målet på 70% vad gäller att alla i årskurs 6 ska ha godkänt i alla 
ämnen. Trenden är nedåtgående då de två tidigare åren har legat runt 63%. Glädjande är dock att andel elever som 
uppnått E i matematik är 90,2% och i svenska 91,8%, vilket är en uppåtgående trend. 
Enligt Hypergene har en lägre andel elever än förra året uppnått godkänt i alla ämnen. Däremot har andelen elever som 
har gymnasiebehörighet ökat från förra årets 68,9% till 76% i år.  
Munkedal ligger något över riksgenomsnittet för elever med gymnasieexamen efter fyra år. Riksutfallet är 70,9% 
 
 

 Utfall 
2018 Mål 

2018 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar 

8 80 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 59,80 % 70.00 % 

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 54,7 % 80.00 % 

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år 73,00% 75.00 % 
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Framtid 
 
De stora utmaningarna för sektorn är att: 

 behålla behöriga lärare inom förskola och skola samt kunna rekrytera när vakanser uppstår 
 

 höja resultaten, kvaliteten och likvärdigheten för alla barn i kommunen utifrån tilldelade 
resurser 
 

 höja den digitala kompetensen och förtäta med digitala verktyg -de insatser för nyanländas 
lärande gör skillnad, att kompetensen bibehålls samt utvecklas 
 

 få till ett genomgripande systematisk arbete på alla nivåer inom samtliga verksamhetsformer 
 

 ombyggnationer, tillbyggnader och nybyggnader av skolor och förskolor blir anpassade till behov 
och volym 
 

 fortsatt utveckla samverkan med socialtjänst och andra aktörer som BVC, polis m.fl. i syfte att 
arbeta preventivt och få till tidiga insatser 
 

 vidareutveckla Utvecklingscentrum Munkedal 
 

 att medverka till inkludering/integration 
 

 arbeta med att minska sjukfrånvaron på de enheter som har höga sjuktal 
 

 få budget i balans 
 

 skapa yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknaden 
 

 komma tillrätta med den segregation som uppstått på en del förskolor 

Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 

APT, skyddsronder och brandöversyn genomförs på enheterna enligt upprättat årshjul. 

HLR- och brandutbildning genomförs för personalen var tredje år. Nästa tillfälle blir 2020. Tillbuden på 
träningsskolan har minskat efter anpassningar av lärmiljön. Miljö och hälsa har genomfört inspektioner 
som visar på brister främst gällande lokaler. Den psykosociala enkäten som genomfördes i höstas har 
presenterats och hanterats på APT. 

Nya miljöer på skolgårdarna har upprättats på Munkedalsskolan, Bruksskolan och Hedekas skola. 

Moduler har satts upp vid Munkedalsskolan och Bruksskolan inför skolstarten. Familjecentralen kommer 
att handleda personalen på Önnebacka förskola under temat värdegrund och kommunikation som ett 
led i att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. 

SAM föreläsning och träningspass är planerat att genomföras för personalen på Kungsmarksskolan. 

Utbildning i Våld och hot är planerad för all personal inom BoU med start på Kunskapens hus i 
september. 
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Ohälsa 

 Utfall Aug 
2017 

Utfall Aug 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

7.21 % 5.22 % 
 
Trots en ovanligt influensaintensiv period under årets första månader har ändå ohälsotalet minskat 
något för sektorn i sin helhet. Cheferna tillsammans med HR arbetar kraftfullt med mångåriga ärenden 
med målbilden att kunna avsluta dessa. Företagshälsovården är också inkopplad för att stödja samt 
genomföra arbetsförmågebedömningar. Insatserna under perioden tenderar att visa resultat genom att 
ohälsotalen har minskat med 2 %. Förskolor norr har låg sjukfrånvaro i jämförelse med övriga förskolor 
i kommunen. Området har en hög andel behöriga förskollärare samt en högre grundbemanning än 
övriga enheter. 
 
Jämställdhet 
Kungsmarksskolan och Kunskapens Hus har en jämlik fördelning mellan män och kvinnor vilket verkar 
vara en fördel i rekryteringssammanhang. Förskolorna som har en hög andel kvinnliga medarbetare 
arbetar utifrån Jämställdhetsplanen för förskolorna. Det handlar om att ge barnen möjligheter, utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsmönster. Alltså att vidga rollerna för barnen och att inte se flickor 
och pojkar som varandras motsatser. Förskolepersonal ska särskilt uppmärksamma och se situationer 
och tillfällen när det faktiskt är jämställt. Detta för att arbeta oftare med framgångsrika situationer. 
Manliga förebilder är något som eftersträvas inom förskolan, under året har det varit 7 manliga 
vikarier. Inom grundskolorna F-6 är fördelningen ca 20 % män och 80 % kvinnor men ändå en bra 
fördelning åldersmässigt. Centrala resursen har hög andel kvinnor och ytterst få manliga sökande på 
tjänster. 

Medarbetare/personalstruktur 
Åldersstrukturen är blandad på de flesta enheterna vilket är en styrka. Det blir bättre dynamik i 
arbetslagen. De med lång erfarenhet tillsammans med nyutbildad personal är bra förutsättningar för 
utveckling av verksamheterna. Enheter med hög åldersstruktur blir mer sårbara om många går i 
pension ungefär samtidigt. Positivt med ett normalt flöde av avgångar och tillsättningar. På 
Kunskapens hus har de anställts en del pensionärer vilket på sikt inte är en hållbar lösning men har 
kortsiktigt varit en fantastisk tillgång. Vid omställningar p.g.a. vikande elevunderlag kan det vara 
positivt med visstidsanställda pensionärer. Antal årsarbetare har ökat inom de flesta enheter. 

 

 

Alla anställningar 

Antal 
årsarbetare 

aug 2017 

Antal 
årsarbetare 

aug 2018 Avvikelse 

Sektor Barn- och utbildning 353,9 385,8 31,9 

Barnomsorg 126,30 132,80 6,50 

Grundskola 160,70 174,70 14,00 

Särskola 17,80 17,40 -0,40 

Gymnasiet 19,40 21,00 1,60 

Vuxenutbildning 8,30 18,70 10,40 

Bibl-Fritid-Kultur 16,50 16,70 0,20 

Övrig vht 5,00 4,50 -0,50 
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Antal årsarbetare har ökat med 31,9 i jämförelse med samma period föregående år. Fler tjänster har 
tillsats finansierade med riktade bidrag från Skolverket. Några personer har anställts som s.k. 
Extratjänster där arbetsförmedlingen står för finansieringen. Elevassistenter har anställts för barn med 
särskilda behov där några har bekostats av andra kommuner. Yrkeslärare, en studie- och 
yrkesvägledare, en bibliotekarie, lärarassistenter och lärare till gymnasiet. Några lärare är delvis 
tjänstlediga för studier med full lön som kompenseras med bidrag för vikarier från Skolverket.   

 

Intern kontroll 

1. Samverkan skola och socialtjänst 

Socialtjänsten har medverkat på förskolornas APT vilket har bidragit till att pedagoger tycker det känns 
lättare att ringa och rådfråga. 

Socialtjänsten har också haft möten tillsammans med elevhälsoteamen. En samverkansträff mellan 
rektorer, elevhälsa och socialtjänst har genomförts och resulterat i en samverkansinsats på 
familjecentralen. Överlag uttrycker enheterna att samarbetet med socialtjänsten har förbättrats 
avsevärt. Krisen på en av enheterna visade på hur gott samarbete tryggar både internt och externt. 

2. Implementering av ELOF-planen 

Skolorna följer ELOF-planen men det är ett arbete som behöver utvecklas vidare. Två enheter har ännu 
inte infört digital frånvarohantering men är planerat att införas under hösten. 

3. Rekrytera och behålla behörig personal 

Satsning på arbetskläder, fortbildning och pedagogiska måltider kan leda till ökad rekrytering av 
behörig personal. Medflyttarservice och nytt rekryteringsverktyg kommer förhoppningsvis att förbättra 
rekryteringsprocesserna. En ledarplattform är under uppbyggnad i syfte att stärka kommunens chefer 
och eventuellt blivande ämnen. Det pågår ett samarbete med Högskolan Väst gällande arbetsintegrerad 
lärarutbildning. Kunskapens hus erbjuder en barnskötarutbildning. 

Möjligheter till extratjänster och nystartsjobb kan vara en plattform för blivande medarbetare 
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Omsorg 

Verksamhetsbeskrivning 

Sektor omsorg samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under 
sig. Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför 
och lever med. 

 
Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL 
(socialtjänstlagen), familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med 
primärvård såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även sedan årsskiftet en 
enhet som arbetar med myndighetsfrågor gällande integration. Avdelningen består av en 
avdelningschef, 1:sekreterare, socialsekreterare, familjebehandlare och kuratorer. 
 
Avdelning stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), 
socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och 
dess enhetschefer. 
 
Avdelning Vård & Omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, 
kommunal rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd samt särskilda boende för äldre. 
Avdelningen leds av avdelningschefen och dess enhetschefer. 

 

Viktiga händelser 

Avdelning Stöd 

Socialpsykiatrin, No Limits har under våren och sommaren arbetat med flera olika projekt (växtodling, 
kultur) vilket har varit lyckat arbete. Ett lärande för de medverkade som medfört glädje. No Limits 
projekten fortsätter i höst.  

Under hösten har verksamheten bjudit in föreläsare gällande olika teman bl a om ångest och kommer 
ha samtalstema såsom politik och val.  

Under våren har projekt tillhörighet genomfört intervjuer med brukare och personal gällande psykisk 
ohälsa. Teaterlektioner har genomförts för brukare och personal samt studiebesök på regionteatern i 
Uddevalla. 

Kartläggningen inom socialpsykiatrin och integration är gjord för att se över behovet i verksamheten. 
Det har kartlagts hur många insatsberättigade som är kopplade till verksamheten samt vilket stöd som 
skall ges. 

Två lex Sara har skrivits på avdelningen för stöd. En inom LSS och en inom AME. Båda dessa är 
utredda och har beslut har fattats utav myndighetsutskottet. Efter kännedom om fallen har enheterna 
agerat på ett sätt som kan anses korrekt för att undvika ytterligare skada och för att motverka att 
detta skall hända igen. Den inom AME ansågs utagerad och ingen ytterligare åtgärd krävs. Den inom 
LSS bedömdes som ett allvarligt missförhållande och gick där med vidare till inspektionen för vård och 
omsorg. Där konstaterades dock att kommunen agerat korrekt efter det att händelsen uppdagats. 

En IVO anmälan är gjord till en följd av ett icke verkställt beslut inom ledsagarservice. Ett förslag till 
beslut är överlämnat till förvaltningsdomstolen. Förslaget med för ett vite på närmare 100 tkr, skälet är 
att berörd fått vänta för länge på insats. 

En enhetschef lämnade över arbetsmiljöansvaret till avdelningschef, detta är nu returnerat. Skälet var 
en ohållbar situation. Boendestrukturen i relation till personalens möjligheter att bedriva verksamheten 
var orsaken. En omsorgstagare fick annan placering, vilket gjort att det varit möjligt att returnera 
arbetsmiljöansvaret. 

Den interna samverkan har ökat. Bland annat så kommer de externa inköpen minska på flera av våra 
boenden då inköpen kommer centraliseras via kostenheten. Fördjupad samverkan med beroende 
enheten, biståndsenheten och boendestödet för att bättre kunna möta samsjuklighet och i 
förlängningen motverka dyra placeringskostnader för kommunen. 
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Avdelning Vård och äldreomsorg 

Utvecklingscentrum i Dingle *Planering och projektering av en ny boendeavdelning på Allégården har 
börjat ta form. *Ny detaljplan förbereds inför det nya äldreboendet som planeras i Dingle. 

Genom kompetenssamverkan SML har 24 medarbetare inom Vård och Äldre och Stöd gått 
handledarutbildning 100 gyp och i juni avslutas ytterligare en valideringsutbildning vilket bidrar till en 
värdefull rekryteringsbas. Under hösten kommer fyra fördjupningskurser att strata inom SML i 
samarbete med Komvux i de tre kommunerna. Kurserna är teknik i vård och omsorg, palliativ vård, 
demens och psykiatri 2. Samtliga kurser ger gymnasiepoäng. 

Ett pilotprojekt har startat med att införa digital signering av läkemedel och andra insatser i syfte att 
öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal. 

 

Avdelning Individ och familjeomsorgen 

Antal hushåll som sökt försörjningsstöd ligger på en relativt samma nivå under året som har gått, 
mellan 127 – 140 hushåll. Hushållen som uppbär försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning 
från AF (Glappet\) har legat på en nivå från januari mellan 7 till 23 hushåll. Dessa hushåll har tenderat 
att ha blivit beroende av försörjningsstöd under längre period eftersom försäkringskassans utredningar 
om försäkringstillhörighet tagit längre tid vilket fördröjt inskrivningen i etableringen. 

IFO’s avdelningschef har tillsammans med AME’s enhetschef samverkat i att starta upp projekt Steg1 i 
oktober som är delfinansierat av EU där vi även lämnat in ansökan om projektpengar från 
Folkhälsopolitiska rådet. Steg1 riktar sig till ungdomar och unga vuxna 16–29 år med diffus 
problematik och som står långt från arbetsmarknaden och ej studerar, de så kallade ”hemmasittarna” 

Under 2018 har ett flertal av de ensamkommande ungdomarna avslutats vilket har gjort att vi nu har 
färre placeringar, så en tjänst som nu avslutades sista augusti inte kommer tillsättas. Denna tjänst var 
tidigare finansierad av medel från Migrationsverket. 

 

Ekonomi 

Driftsredovisning 
Resultaträkning (mnkr)  

  

Per. utfall 
Jan - Aug 

2018  
Bud Jan - 
Aug 2018  

Periodens 
resultat Aug 

2018  
Budget 

helår 2018  

Periodens 
resultat Jan 
- Aug 2017  

Verksamhetens intäkter 41,141 26,054 15,087 40,299 30,886 

Verksamhetens 
kostnader -210,545 -177,144 -33,090 -266,898 -43,981 

Nettokostnader -169,404 -151,400 -18,003 -226,599 -13,095 

Kommunbidrag 151,195 151,180 0,015 227,492 0,015 

Resultat efter 
kommunbidrag --18,209 -0,220 -17,988 0,892 -13,080 

Kapitalkostnader -0,610 -0,589 -0,022 -0,892 -0,019 

Årets resultat -18,819 -0,809 -18,010 -0,000 -13,099 

 
Sektor Omsorg redovisar ett underskott för perioden januari-augusti på -18 mnkr.  
 
Årsprognosen förväntas bli ett underskott på -20,3 mnkr.  
 
Underskottet ligger främst inom individ och familjeomsorgen för placerade barn. Även 
försörjningsstödet ökar då ett antal hushåll som går ur etableringsersättningen inte har egen inkomst.   
 
Även hemtjänsten prognostiserar ett underskott. Orsaken är främst att delegerade hälso- och 
sjukvårdsinsatser fortsätter att öka och fler brukare har behov och inte kan täckas inom den budget 
som är avsatt.   
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Sammanställning av sektorns verksamheter samt årsprognos 

 

 

 

 

 

 

 

Vård och Äldreomsorg -5,65 mnkr (inkl. resursfördelning) 

  

Periodens 
resultat jan-aug 

2018 
Årsprognos 

2018 

Hemtjänst inkl. resursfördelning -6.539 -6.600 

Hemsjukvård och rehab -0.203 1.000 

Särskilt boende och köpt plats inkl. korttids -0.624 0.250 

Dagverksamhet inkl. öppen verksamhet -0.647 -0.300 

Gemensamma kostnader -0.041 0 

Avdelning Vård och Äldreomsorg -8.054 -5.650 

 

Trots att utfallet efter augusti månad visar ett underskott 8 mnkr, beräknas resultatet i årsbokslutet 
hamna på -5,65 mkr. Det som gör att minusresultatet kommer minska under hösten är att flera redan 
utförda satsningar kommer finansieras med hjälp av statliga stimulansmedel med ca 2,7 mnkr som 
ännu inte syns i redovisningen. En annan orsak till en förbättrad prognos är att Vässjegården som nu är 
helt avvecklat inte haft några kostnader sedan i april vilket innebär att det överskott som uppstår där 
balanserar bland annat Allégårdens underskott. Sammantaget för särskilda boenden inklusive korttids 
förväntas årsbokslutet hamna på +200. 

Hemtjänstens årsprognos förväntas hamna på ca -6,6 mnkr, vilket är en förbättring sedan i april. 
Underskottet beror framförallt på att det i hemtjänsten utförs betydligt mer HSL-insatser än vad som 
kompenserats i budget. Under perioden januari-augusti 2018 har hemtjänsten verkställt 13 777 HSL-
timmar men fått kompensation för ca 9000 timmar. 

Att hemsjukvården och rehab visar en årsprognos om ett överskott på 1 mnkr beror främst på att 
rehab har en vakant fysioterapeuttjänst. 

Antal personer med trygghetslarm har ökat och hemtjänstpersonalen åtgärdar många larm per månad, 
det också tid som inte kompenseras i budget. Att prognosen förbättrats sedan delårsbokslutet i april 
beror på minskad sjukfrånvaro, förändrade arbetssätt med en mer flexibel bemanning men också en 
restriktiv hållning vad gäller både inköp och att ersätta vakanta turer. Kostnader för trygghetslarm har 
ökat och där beräknas ett underskott med -0,2 mnkr. 

Individ och familjeomsorgen -12,5 mnkr 

  

Periodens 
resultat jan-aug 

2018 
Årsprognos 

2018 

Institutionsvård vuxen -1.002 -2.900 

Institutionsvård samt familjehemsvård barn och unga -1.873 -4.482 

Bistånd -0.499 -0.600 

Flyktingmottagande -1.598 -2.000 

Öppna insatser vuxna samt barn och unga -0.584 -0.450 

Gemensamma kostnader -2.166 -2.068 

Avdelning Individ och familjeomsorg -7.707 -12.500 

 Periodens 
resultat 

Aug 2018 
Årsprognos 

2018 

Avdelning Vård och Äldreomsorg -8,054 -5,650 

Avdelning Individ och familjeomsorgen -7,707 -12,500 

Avdelning Stöd -1,697 -1,840 

Ledning sektor Omsorg -0,553 -0,800 

Summa Sektor Omsorg -18,010 -20,287 

77



37 

Den stora förändringen i avvikelsen från april med ytterligare 5,3 miljoner beror på kostnader för ett 
antal fler HVB placeringar gentemot de vi tog höjd för i tidigare prognos. Detta gäller både barn och 
unga samt vuxna missbrukare. Avvikelsen för enbart HVB för barn och unga är 4,3 miljoner gentemot 
budget. Vi har i dagsläget åtta ungdomar på HVB varav en där det blivit sammanbrott i familjehemmet. 
Vi har även en placering på korttids på grund av att vi inte kunnat verkställa beslutet om en 
kontaktfamilj då vi inte har någon som matchar behovet hos barnet. Dock är det bara fyra dygn per 
månad men till en mycket hög kostnad. Vi räknar med att en av dessa åtta ungdomar kommer flytta 
hem i september men att de övriga behöver bo kvar på HVB året ut. 

När det gäller familjehemmen så har vi lyckats flytta hem ett barn från köpt familjehem och ett barn 
från eget familjehem. Vi har även fått ett köpt familjehem som har två barn placerade av oss att gå 
över till kommunens regi så att de nu är vårt eget, vilket dämpat kostnaden för dessa två placeringar 
avsevärt. Ytterligare en orsak till avvikelsen med 7,7 miljoner för barn och unga är två konsulter som vi 
varit tvungna att ha kvar på grund av att det inte varit möjligt att rekrytera som vi hade räknat med. 
En konsult är riktad mot migration och där får vi inte täckning för alla kostnader från Migrationsverket. 

När det gäller vuxna så har vi har en placering enligt LVM samt en kommande ansökan om vård enligt 
LVM. Dessa placeringar är till hög kostnad. Vi har haft en placering på HVB under maj till juli, fyra 
pågående HVB placeringar i dagsläget plus två ytterligare från september vilket är ett högt antal med 
kostnader som ger en avvikelse mot budget med 2,9 miljoner. 

Flyktingmottagandet visar ett underskott om -1,5 mnkr och en prognos om -2 mnkr. Det är främst 
konsultkostnader som belastat verksamheten. 

Under gemensamma kostnader är det främst personalkostnader samt en besparingspost utgör 
avvikelsen på -2,1 mnkr.  

Avdelningen fick ett tillskott på 2,633 mnkr under 2018.  

Sammantaget är det följande orsaker till avdelningen stora minus gentemot budget. Konsultkostnader 
ca 3 mnkr, effektiviseringskrav 1,6 mnkr, köpt vård ca 7 mnkr samt bistånd 1,5 mnkr. 

Stöd, -1,84 mnkr 

  

Periodens 
resultat jan-aug 

2018 
Årsprognos 

2018 

Boende enligt LSS och SOL -0.954 -1.990 

Boendestöd 0.244 0.015 

Personlig assistans inkl. kontaktperson -0.026 -0.058 

Daglig verksamhet LSS och SOL -0.608 -0.300 

Övriga insatser -0.269 0.398 

Flyktingmottagande -0.749 -0.790 

Arbetsmarknadsenheten 0.665 0.750 

Summa Avdelning Stöd -1.697 -1.840 
 

Stödverksamheten redovisar ett underskott om -1,69 mnkr per augusti. Årsprognosen prognostiseras 
till – 1,84 mnkr. 
 

Det är främst kostnaden för köp av plats inom boende enligt LSS samt att det tillkommit en sovande 
jour på natten som gör att resultatet är ett underskott. Sommaren har även präglats av avhopp, 
problem med att rekrytera, mertid och där frånvarokostnaderna har ökat. 

Integrationsverksamhetens prognos visar ett underskott om -0.79 mnkr och det främst beroende på 
eftersläpande personalkostnader för det nedlagda PUT boendet.  
 

Ett tillskott på 1,6 mnkr tilldelades avdelningen i budget 2018. 
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Ledning sektor Omsorg (exklusive resursfördelningen) -0,8 mnkr 
  

  
Periodens resultat 

jan-aug 2018 Årsprognos 2018 

Ledning sektor Omsorg -0,553 -0,800 
 
Ledning sektor Omsorg redovisar ett underskott exkl. resursbudget hemtjänst med -0,5 mnkr. 
Årsprognosen är oförändrad sedan april på -0,8 mnkr. 
 
Investeringar 

Investeringsredovisning (mnkr) 

 Per. 
utfall 

Jan -Aug 
2018 

Årsbudget  
2018 

Tilläggs 
budget 

2018 
Budget 

Totalt 
2018 

Återstår 
Jan - Aug 

2018 

Prognos 
årsför- 

brukning 

2308 ÄO ARBETSTEKN 
HJÄLPMEDEL 0.14 0.15 0.10 0.25 0.11 0.25 

2333 GEM INVENTARIER ÄO 0.29 0.45 1.23 1.68 1.39 1.53 

2335 ÄO LARM 0.00 0.10 0.20 0.30 0.30 0.30 

2336 Inv MuSoLy Magna Cura 0.18 0.10 0.40 0.50 0.31 0,50 

Summa Alla projekt 0.61 0.80 1.93 2.73 2.12 2.33 

 
Sektor Omsorg har en total budget på 2,73 mnkr inkl. tilläggsbudgeten från 2017. Sektorn bedömer 
förbruka 2,33 mnkr av den totala budgeten. 

Gemensamma inventarier: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen, flytt av 
rehabverksamheten och ombyggnad på Allégården kommer det vara nödvändigt med att investera i div 
möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp och annan inredning. Ombyggnationen har inte startat än och det 
är orsaken till att det låga utfallet. 

Larm: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är dörrlarm, 
passagelarm samt så kallade hotell lås, en åtgärd enligt målsättning 2016–2018 om att förbättra och 
skapa en tryggare miljö för personer med demenssjukdom. Investeringen får göras i takt med den 
pågående och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende. 

Magna Cura: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de delar/moduler 
enligt kravlista har inte investeringarna blivit gjorda. Det pågår fortfarande förhandlingar med 
leverantör och jurist är inkopplad. Förändringar i lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar 
och förändringar i verksamhetssystemet inom såväl ÄO, Stöd som IFO. Sektorn planerar att 
uppgradera systemet till en digital lösning istället för den analoga som är idag. Förhoppningen är att 
detta kan komma att ske under 2018. Medlen kommer att behövas till implementeringen 2018–2019. 

 
Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

För att kunna komma i balans mot tilldelad budget inom äldreomsorgen har vi sett över de 
kvalitetsnivåer som finns inom äldreomsorgen. Sektorn har arbetat fram ett förslag där insatser som 
bedöms ligga över skälig levnadsnivå kan revideras.  

En intern utredning om att förändra boendestrukturen inom LSS har påbörjats. Denna ska utreda 
möjligheten att sammanstråla liknande utmaningar inom ett och samma tak. Om möjligheten finns kan 
det skapa en mer kvalitativ vård samtidigt som den effektiviseras då kompetensen samlas samt en 
effektiv resurshantering. Sektorn ser även över möjligheten att ta hem ett kostnadsdrivande 
korttidsärende inom LSS. 

En uppsägning på verkställigheten inom integration är påbörjad och beslut i samverkan är på gång. 

Sektorn arbetar vidare med den strategiska planen, som innebär ett strukturerat arbete med att aktivt 
arbeta för att placerade barn och unga skall tillbaka hem till sina vårdnadshavare in den mån det går, 
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för att minska antalet placeringar inom sektorn. Det kvarstår dock mycket arbete för att komma ner i 
budgeterade nivåer. I nuläget har sektorn ca 15 placeringar för mycket inom individ och 
familjeomsorgen gentemot budget. Sektorn kommer att avsluta de kvarvarande konsulter som täckt 
upp den personalbrist som avdelningen har haft och fördela ut ärendena på befintlig egen personal. 
Sektor ser för närvarande ingen möjlighet att nå budget utifrån den placeringsnivå som ligger idag. 
Fokus ligger på att fortsätta minska kostnadsutvecklingen ut ett långsiktigt perspektiv. 

Sektorn arbetar i samverkan internt och externt för att kostnadsdämpa det förväntade ökade 
försörjningsstödskostnaderna. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag förändras med målsättningen om att 
alla ska i arbete eller sysselsättning där kommunen står som bidragsgivande. 

 
Kostnads- och intäktsutveckling 

Kostnadsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug
2018 

Bidrag  -11.10 -11.13 

Köp av huvudverksamhet -0.35 -30.68 -27.82 

Personalkostnader (enbart lönekostnader) -94.4 -162.70 -154.72 

Lokal- och markhyror  -1.39 -0.50 

Bränsle, energi, vatten  -0,07 -0.03 

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial -2.57 -3.23 -2.99 

Konsultkostnader -0.01 -4.24 -2.89 

Kapitalkostnader -0.80 -0.70 -0.61 

Övriga kostnader -5.05 -9.75 -10.44 

Summa Kostnadsutveckling -103,16 -223,83 -211,13 

 
Kostnaderna har minskat med 12,7 mnkr 2018 jämfört med föregående år per augusti och en stor del 
är kopplat till avvecklingen av PUT boendena samt Vässjegården som genererar minskade 
personalkostnader. Sektorn minskar kostnaderna för konsulter och detta kommer minska ännu mer 
under det sista tertialet. 

 

Intäktsutveckling (mnkr) 

 Jan - Aug 
2016 

Jan - Aug 
2017 

Jan - Aug
2018 

Externa intäkter 14.21 57.97 38.53 

- Taxor och avgifter 2.18 2.78 3.32 

- Bidrag 3,32 44.53 25.22 

- Övriga intäkter 8.71 10.66 9.98 

Interna intäkter 0.22 0.76 1.68 

Kommunbidrag 87.35 152.02 151.20 

Summa intäktsutveckling 101.78 210.75 191.40 

 
Intäkterna har minskat med 19,4 mnkr 2018 jämfört med föregående år per augusti och det är 
framförallt kopplat till statliga ersättningar från migrationsverket som är den bidragande faktorn. Dock 
har inte kostnaderna hunnit minskat i samma takt som intäkterna försvann. 
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Måluppfyllelse 

2.1 Resultatmål alla: Hållbar livsstil. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Sektorn har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Sektorn har påbörjat ett arbete 
med miljöombud, vi arbetar aktivt med källsortering, återbruk och up-cykling (förädling av återbrukat material). Inom 
Vård och Äldreomsorg pågår en utbildningssatsning på miljövänlig bilkörning. IFO arbetar med att minska antalet resor 
genom Skype- möten samt att öka andelen resor med buss och tåg istället för med bil. 
 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) 100% 25% 

Andel sortering av matavfall i kommunala verksamheter (%) 20% 10% 

Andel källsortering införd i alla kommunala verksamheter (%) 75% 20% 

 

4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
omsorgssektorn. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Sektorn har under delåret haft en låg personalomsättning. Konsultkostnaderna minskar kontinuerligt 
samtidigt som avdelningarnas enheter stabiliserar sin personalstruktur. Kompetensnivån inom sektorn är mycket god. 
Förbättringar av introduktionen av nyanställd personal har genomförts. En strategisk plan för kompetensförsörjning 
planeras att upprättas under året. 
 
 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst inom omsorg (exkl. 
pension) 

4.35% 7% 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för 
uppdraget 

97% 90% 

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -35 -50 

Framtagande av plan för att behålla och rekrytera medarbetare inom 
omsorg 

0 1 

 
4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av hemmaplanslösningar. 
Köpt vård ska i största mån undvikas. 

Status: Ej uppfyllt  

Trend: Minskad  

Kommentar: Sektorn genomför flertalet hemmaplanslösningar där vi tidigare haft behov av att köpa vården. 
Kompetensförstärkning i verksamheterna genomförs, samverkansavtal med andra huvudmän arbetas fram. Individ och 
familjeomsorgen arbetar intensivt förminska de köpta familjehemmen och ersätta med familjehem i egen regi vilket gett 
gott resultat. Dock har HVB placeringar ökar under andra tertialet. Inom LSS har brukare fått skolplaceringar utanför 
kommunen vilket gör att sektorn måste köpa vårddygn av extern aktör. 
 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal köpta vårddygn 7.83% -10% 
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4.3 Resultatmål Omsorg: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att förbättra 
och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna. 

Status: I hög grad uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Ett pilotprojekt med digital signering pågår i syfte att öka patientsäkerheten och frigöra tid för personal. 
Två undersköterskor har uppdraget att säkra upp teknikanvändandet inom äldreomsorgen. Vårdplaneringar och andra 
möten sker via Skype för att minska resor och frigöra tid. Matglad-appen introduceras i äldreomsorgen. En ny app har 
implementerats i syfte att öka brukarens möjlighet att själv kunna beskriva sin tillvaro samt sin förmåga till 
självständighet. Identifiering av e-tjänster pågår, bland annat digital tidsbokning och provberäkning för försörjningsstöd 
på hemsidan samt e-blankett för ansökan om försörjningsstöd. E-blanketten är under bearbetning av IT inför publicering. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal nya E-tjänster som startats upp 3 4 

 

4.4 Resultatmål Omsorg: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska erbjudas 
tillsammans med föreningar och frivilliga. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Två projekt inom integration har startats upp tillsammans med ABF. Seniornätverken fortsätter vara aktiva. 
En arbetsgrupp startar upp tillsammans med intresseorganisationerna för att planera en seniormässa till våren 2019. Ung 
Omsorg har aktiviteter på Ekebacken och Dinglegården på helger. Torsdagsgruppen och No Limits arbetar idag med 
aktiviteter för verksamheternas målgrupper (psykisk ohälsa). Aktiviteterna sker ibland i samarbete med andra aktörer. 
Ett projekt har skapats under 2018 vid namn Tillhörig där aktiviteter för målgrupp psykisk ohälsa kommer ske under året 
i form av teater, möten och studiebesök kommer ingå. Ett arbete med att stödja barn och unga att delta i 
sommaraktiviteter samt uppstart av gruppverksamhet för barn i olika typer av utsatta situationer. IFO har initierar 
samarbete med AA och Svenska kyrkan. Enheten har också samarbete med en idrottsförening i kommunen kring 
praktikplatser. IFO har utvecklat en god och nära samverkan med NARANON (anhöriga till narkotikamissbrukare) där vi 
ger ut kontaktuppgifter och rekommenderar anhöriga att ta kontakt. 

 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 11 15 

 
4.5 Resultatmål Omsorg: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom sektorn. 
 
Sysselsättning ska ske genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. 

Status: Delvis uppfyllt  

Trend: Ökad  

Kommentar: Enheten AME samarbetar såväl inom kommunen som med externa aktörer för att öka andelen 
kommuninvånare som är i arbete eller anställningsbara. Alla som uppbär försörjningsstöd och inte har en sjukskrivning 
eller ett pågående aktivt missbruk är inskrivna på AME för en sysselsättning och stöttning ut i praktik eller arbete. IFO har 
även stöttat barn i att deltaga i sommaraktivitet samt i gruppverksamhet för barn i olika utsatta situationer. 

En mycket god samverkan mellan jobbcentrum AME och vuxengruppen har arbetats fram, där det behov av 
sysselsättning och arbetsträning för personer med försörjningsstöd tillgodoses. En gång i månaden ingår pater från 
sektorn i samverkansmöte utifrån gemensamma ärenden med öppenpsykiatrin i Munkedal. Regelbundna möten sker även 
mellan enhetschefen för vuxengruppen och Munkbo för att diskutera behov av bostäder. 
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 Utfall 
2018 

Mål 
2018 

Antal OSA-anställningar 6 15 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som A. 
Börjat arbeta, andel (%) 22% 20% 

Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den 
ordinarie kommunala verksamheten. (Antal platser) 4 10 

 

Framtid 

Sektorn står inför en utmanande framtid inom samtliga delar i sektorn. Den sociala omsorgen förväntas 
bli mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Under 2015 och 2016 fick kommunerna i Sverige 
en indikation på hur verksamhet kan uppstå för att i nästa stund planeras för att läggas ner och/eller 
ändra inriktning. De snabba omställningarna drabbar den sociala sektorn hårt, både brukare och 
finansiellt, därför är utmaningen att bli bättre på att analysera läget och ställa om verksamhet i en 
snabbare takt. 

Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade av det svåra rekryteringsläget. 
Sektorn har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för rekryteringskonkurrens. Redan idag 
saknas flera medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som 
flera av våra medarbetare kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera under 
de närmaste åren vilket gör att sektorn kommer behöva medarbetare som både har ett stort 
engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att rekrytera via annons och urvalet 
har varit stort. Numera har urvalet minskat drastiskt och kraven på arbetsplatsen och arbetsgivare är 
högre och kommer att öka i takt med att färre väljer att arbeta emot sektorns målgrupper. 

Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning, inte bara för sektorn utan för hela kommunen, 
under flera år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga 
människor på flykt minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör 
för människor att komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en 
tillvaro grundad på våra försäkringssystem. 

Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas i samverkan 
mellan stat och kommun, detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom 
målgruppen. Vi behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov 
av sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser samtidigt att en kostnadsökning 
kommer att ske inom området samtidigt som den statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns 
idag gör gällande att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen 
har för att bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala försäkringssystem 
påverkas redan nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har inte längre etableringsersättning från 
staten och kostnaderna kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader 
för försörjningsstöd. Sektorn har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna 
anpassa verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som 
krävs. 

Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom 
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder 
och anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men 
strukturförändringen i äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även 
om att skapa bra och tillgängliga bostäder för äldre som t.ex. seniorboende och trygghetsboende men 
också fler mötesplatser. Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till. 
Utan bra bostäder för äldre kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest 
resurskrävande boendeformen, ett vård -och omsorgsboende. 
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Övrig uppföljning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljö 
Sektorn har genomfört betydande organisationsförändringar och effektiviseringar under en lång period. 
Detta innebär att organisationen är trött och pressad inom vissa områden. Samtliga enheter har 
arbetat hårt med effektiviseringar och det innebär att samtliga medarbetare måste lära sig nya 
arbetsuppgifter för att ta över eller kunna stötta för de som inte ersätts. Det är dessutom inte bara 
sektorns effektiviseringar som ställer krav på nya arbetssätt utan även målgruppen förändras i snabb 
takt och kraven kommer fortare än socialtjänsten klarar av att ställa om. 

Sektorn arbetar med ett årshjul där rutiner månad för månad beskrivs, förslag på APT struktur som 
riktar sig mot arbetsmiljöfrågor. Årshjulet behövs för att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete där krav ställs på att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och 
skyddsombud ska arbeta systematiskt. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka risker, 
genomföra åtgärder och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsa och 
olycksfall i arbetet, och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Genom detta har sektorn fått ett 
gemensamt och systematiskt arbetsmiljöarbete som kommer prägla 2018. 
 
Ohälsa 

 Utfall augusti 
2017 

Utfall augusti 
2018 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt 
sektor Omsorg, (%) 9,76% 8,6% 

 

Sektorn sänker sitt ohälsotal och det är framförallt personaltäta vård och äldreomsorg som står för den 
största förändringen. Förändringen har gjort att sjukkostnaderna för korttidsfrånvaron minskat 135 tkr. 
62 % av den totala sjukfrånvaron är långtidsfrånvaro. 

Sammantaget för sektor Omsorg är det både fysiska och psykiska sjukdomar, men där den psykiska 
orsaken är mer dominerande orsaken. De fysiska sjukdomarna är konkreta såsom axelskada, frakturer 
eller allvarliga sjukdomar ex cancer. Dessa personer är oftast under en längre medicinsk behandling av 
vården. Vissa av dessa personer har vi kunnat identifiera under sjukskrivning att återgå till ordinarie 
arbete inte kommer att vara möjlig. 

De psykiska sjukdomarna handlar om stressrelaterade sjukdomar, depressioner, tuffa hemma 
situationer, ork och lust i sitt arbete. Dessa sjukskrivningar kräver tydliga handlingsplaner, kring 
återgång i arbete och ev. anpassningar. Bakslagen och fortsatt sjukskrivning är större för denna 
gruppen. Många av de anställda med psykiska besvär har oftast stora svårigheter att återgå till 
nuvarande arbete. Resurskrävande insatser av chef, HR och företagshälsovård för att gå mot avslut och 
omställning. Strategierna behöver bl. a fokusera på samtalsstöd och medvetandegöra personen om 
krav i arbetet/uppdraget gentemot de egna resurserna. 

 
Jämställdhet 
Sektorn är en kvinnodominerande arbetsplats och vi brottas med lika möjligheter till jämlika 
arbetsvillkor såsom rätten till heltid och med det normala arbetstider och miljöer. Personalavdelning ser 
tillsammans över med sektorn hur vi kan fortsätta arbetet med att erbjuda heltid till en acceptabel 
arbetsmiljö. Inom vård och äldreomsorgen har personer som arbetar heltid ökat stadigt sen ett par år 
tillbaka, arbetet är måste dock ses som en långsiktig process. Sektorn har alltid med i beaktande kring 
kön i våra rekryteringar samtidigt får det inte bli den avgörande faktorn i då kompetens alltid går före. 
Ca 90% av sektorns medarbetare är kvinnor vilket beror på att sektorn samlar de traditionellt 
kvinnodominerande yrkena. 
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Medarbetare/personalstruktur 

Anställningsform: Alla anställningsformer 

Alla anställningar Antal årsarbetare 
aug 2017 

Antal årsarbetare 
aug 2018 Avvikelse 

Sektor Omsorg 426,6 414,4 -12,2 

-Avdelning IFO 28,1 31,1 3,0 

-Avdelning Stöd 123,2 111,5 -11,7 

-Avdelning Vård och Äldreomsorg 259,9 259,2 -0,7 

-Sektors ledning 15,4 12,6 -2,8 

 

Alla anställningar Antal anställningar 
aug 2017 

Antal 
anställningar aug 

2018 Avvikelse 

Sektor Omsorg 552 517 -35 

-Avdelning IFO 29 32 3 

-Avdelning Stöd 178 150 -28 

-Avdelning Vård och Äldreomsorg 328 321 -7 

-Sektors ledning 17 14 -3 

 

Antal årsarbetare i sektorn har minskat med 12 st. och det beror framför allt på förändringar inom 
integration och personlig assistans. Antalet anställda i sektorn minskar, samtidigt som antalet 
medarbetare med heltidsanställningar ökar. Den successiv ökningen som skett är en del i målet att 
erbjuda heltid till medarbetare i det omsorgsnära arbetet. 2013 hade 45 st. heltidsanställningar, idag 
har 128 personer heltid. 

93 personer inom sektor Omsorg är över 60 år vilket innebär att ca 18% väntas gå pension inom 5–7 
år. 

 

Intern kontroll 

Inga internkontroller finns att redovisa till detta delår. Uppföljning sker i bokslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 175     Dnr: KS 2018-435 
 
Antagande av detaljplan för Möe 1:2 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-02 § 18 att omarbeta detaljplanen (1430-
P66) för Möe 1:2 m.fl. fastigheter. Syftet var att förenkla byggnation genom att 
ta bort ett antal begränsande föreskrifter i detaljplanen. 
 
Ett förslag till ändring av planen har tagits fram. Dessa innebär bl.a. att 
 

- Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas 
- Största taklutning ökar från 30 till 34 grader 
- Byggnadsarean för huvudbyggnad ökar från 170 kvm till 180 kvm 
- Byggnadsarean för komplementbyggnad ökar från 50 kvm till 70 kvm 
- Krav på att suterränghus inom vissa delområden ska uppföras tas bort 

 
Förslaget har varit ute för samråd och granskning.  
 
Beredning 
 
Byggnadsnämnden 2018-09-18, § 51. Sektorchefen och planhandläggarens 
tjänsteskrivelse 2018-09-04. Antagandehandling – Ändring av detaljplan för Möe 
1:2. Plankarta, upprättad 2018-09-19. 
 
Byggnadsnämndens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe 
1:2 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe 
1:2 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 

 
2018-09-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 51 Dnr: BN 2017–0132 
 
Antagande av ändring av detaljplan för del av Möe 1:2 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-02 § 18 att omarbeta detaljplanen (1430-
P66) för Möe 1:2 m.fl. fastigheter. Syftet var att förenkla byggnation genom att ta 
bort ett antal begränsande föreskrifter i detaljplanen. 
 
Ett förslag till ändring av planen har tagits fram. Dessa innebär bl.a. att 
 

- Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas 
- Största taklutning ökar från 30 till 34 grader 
- Byggnadsarean för huvudbyggnad ökar från 170 kvm till 180 kvm 
- Byggnadsarean för komplementbyggnad ökar från 50 kvm till 70 kvm 
- Krav på att suterränghus inom vissa delområden ska uppföras tas bort 

 
Förslaget har varit ute för samråd och granskning.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
 
Planarbetet finansieras av kommunen. 10 av 27 tomter har sålts.  
 
Inga ytterligare konsekvenser 
 
Beredning 
 
Tjänsteskrivelse; Sektorchef, Planhandläggare 2018-09-04 
Planbeskrivning 2918-08-20 
Genomförandebeskrivning 2018-08-20 
Plankarta 2009-04-07 
Granskningsutlåtande 2018-09-12 
 
 
Beslut 
 

 Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe 
1:2 

 
Expediering 
Samhällsbyggnadssektorn 
Kommunstyrelsen  
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  2018-09-04 Dnr: BN 2017 0132

BYGGNADSNÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE
  
 
 
 
 

Antagande av ändring av detaljplan för del av Möe 1:2 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe 1:2 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-02 § 18 att omarbeta detaljplanen (1430-
P66) för Möe 1:2 m.fl. fastigheter. Syftet var att förenkla byggnation genom att ta 
bort ett antal begränsande föreskrifter i detaljplanen. 
 
Ett förslag till ändring av planen har tagits fram. Dessa innebär bl.a. att 

- Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas 
- Största taklutning ökar från 30 till 34 grader 
- Byggnadsarean för huvudbyggnad ökar från 170 kvm till 180 kvm 
- Byggnadsarean för komplementbyggnad ökar från 50 kvm till 70 kvm 
- Krav på att suterränghus inom vissa delområden ska uppföras tas bort 

 
 
Förslaget har varit ute för samråd och granskning.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Planarbetet finansieras av kommunen. 10 av 27 tomter har sålts.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander Lisa Gunnarsson 
Samhällsbyggnadschef Planhandläggare 
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Ändring av detaljplan för 

del av  

Möe 1:2 

Munkedals kommun 
 
Den underliggande planen är upprättad 2008-12-01, justerad 2009-02-18 och antagen av Kommun-

styrelsen, Munkedals kommun enl. beslut 2009-03-11, § 22. Planen vann laga kraft, 2009-04-07. 

 

 
 

GENOMFÖRANDESKRIVNING tillhörande ändring av de-
taljplanen 

INLEDNING 
All beskrivning som har tillkommit i och med planändringen är skriven med kursiv röd stil för att sär-

skilja den nya texten från den underliggande detaljplanens beskrivning. Strykningar i den underlig-

gande detaljplanens beskrivningstext redovisas med överstrykning (överstruken text). 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 
Planförslaget redovisar en utbyggnad av 29 bostäder i enfamiljshus inom del av fastigheten Möe 1:2.   

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-

liga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av de-

taljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskriv-

ningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. Genomförandebeskrivning-

en är en handling som ingår i de planhandlingar som antas.  

 

Tidplan – planförfarande för planändringen 
Samråd kring detaljplanen kommer att ske med länsstyrelsen, myndigheter, kommunala instanser, 

sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen.  

Efter plansamrådet kommer ett slutligt planförslag att ställas ut för granskning. Därefter kan kommu-

nen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft. 

Målsättningen är att följande tidplan ska kunna följas för planändringen vid ett standardförfarande: 

April-maj 2018   Plansamråd 

Aug 2018    Granskning av planförslag 

September2018   Godkännande av detaljplan 

Oktober 2018   Antagande av detaljplan 

November 2018   Laga kraft 

 

 

ANTAGANDEHANDLING 
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Tidplan för underliggade detaljplan 
Planen drivs enligt reglerna för normalt planförfarande, vilket innebär att både samråd och utställning 

genomförs. Kommunstyrelsen ska anta detaljplanen.  

 

Målsättningen är att följande tidplan för planens genomförande ska kunna gälla: 
December 2008   Beslut om utställning 

Jan - feb 2009   Utställning 

Mars 2009   Kommunstyrelsen antagande 

April 2009   Laga kraft 

Tidpunkten för laga kraftbeslutet förutsätter att planen inte överklagas. 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet anslagits på kommunens anslagstavla 

om överklagande av planen inte sker. 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft. För den underliggande planen 

gick genomförandetiden ut 2014-04-07. Planändringens genomförandetid är fem år från det datum 

ändringen vunnit laga kraft. 

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång, fortsätter den att 

gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetiden kan dock planen ändras eller upphävas, 

utan att uppkomna rättigheter behöver beaktas. En ändring eller ett upphävande av planen efter ge-

nomförandetidens utgång innebär att ingen ersättning utgår till en fastighetsägare t ex om en outnyttjad 

byggrätt tas bort eller minskas. 

Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet. I planen föreslås enskilt hu-

vudmannaskap, vilket innebär att en samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av allmän 

platsmark. Kommunen kommer även i fortsättningen att ansvara för gatubelysning och naturmark 

genom avtal mellan vägföreningen och kommunen.  

Väghållare för Möevägen är Munkedals kommun. 

Munkedals kommun har driftsansvar för vatten- och avloppsnätet inom planområdet. Teleoperatören 

ansvarar för teleledningar inom området. Eventuell flytt av elledningar inom området ska bekostas av 

kommunen. 

Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell. 

 

Anläggning  Genomförandeansvarig Driftansvarig 

Allmänna platser 

NATUR  Munkedals kommun Vägförening 

NATUR/tillfart  inget nytt genomförande Fastighetsägare Möe 1:59 

LOKALVÄG  Munkedals kommun Samfällighetsförening/ gemen-

    samhetsanläggning 

GÅNGVÄG  Munkedals kommun Samfällighetsförening/ gemen-

    samhetsanläggning 

GÅNGVÄG/tillfart Munkedals kommun Samfällighetsförening/ gemen-

    samhetsanläggning 

LEK  Munkedals kommun Samfällighetsförening/ gemen-

    samhetsanläggning 
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Gatubelysning  Munkedals kommun Samfällighetsförening/ gemen-

    samhetsanläggning 

Vatten- och avlopps- Munkedal Vatten AB Munkedal Vatten AB 

ledningar   

El   Eldistributör  Eldistributör  

Tele  Skanova Networks AB Skanova Networks AB 

Kvartersmark 

B  Fastighetsägare  Fastighetsägare 

E1  Eldistributör  Eldistributör 

Vatten- och avlopps-   

ledningar inom u-områden Munkedal Vatten AB Munkedal Vatten AB 

El inom u-områden eldistributör  eldistributör 

Tele inom u-områden Skanova Networks AB Skanova Networks AB 

 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 
Planområdet utgörs av delar av fastigheten Möe 1:2 som ägs av Munkedals kommun. När det 

gäller ägoförhållanden för övriga fastigheter hänvisas till upprättad fastighetsförteckning. 

 

Fastighetsindelning 
Detaljplanen föreslår avstyckning av 29 nya tomtplatser för försäljning. Munkedals kommun tar ini-

tiativ till fastighetsbildningen.  

27 tomter har styckats av inom planområdet. Av dessa är 10 stycken privatägda och övriga tomter ägs 

av Munkedals kommun. När det gäller ägarförhållanden hänvisas till upprättad fastighetsförteckning 

samt utdrag ur aktuell primärkarta. 

 

Fastighetsplan 
Särskild fastighetsplan erfordras inte för genomförande av planen.  

 

Gemensamhetsanläggning 
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom planområdet, vägar, gångvägar, 

lekplats och NATUR-mark, föreslås att en gemensamhetsanläggning bildas enligt anläggningslagen. 

Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening (vägförening). Gemensamhets-

anläggning inrättas av Lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen fattas bl a beslut om fördelning av 

kostnad för anläggning, andelstal, drift- och underhållsfrågor m.m. Bildandet av gemensamhetsan-

läggning görs på initiativ av Munkedals kommun.  

 

Ledningsrätt / servitut 
Inom kvartersmark har utlagts ett s k u-område. Markområdet görs därmed tillgängligt för underjor-

diska ledningar. För att säkerställa rätten att bibehålla och underhålla vatten- och avloppsledningarna 

ska ledningsrätt eller servitut upprättas för dessa ledningar. Förrättning för ledningsrätt eller servitut-

såtgärd initieras på begäran av Munkedals kommun. 

Servitut för väg till telemast föreslås genom förrättning flyttas till nyanlagd lokalväg inom planområdet. 

Fastigheten Möe 1:59 har idag servitut för tillfartsväg över Möe 1:2.  
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Ansvariga myndigheter 
Ansökan om erforderlig fastighetsbildning, bildande av gemensamhetsanläggning och ledningsrätt 

söks hos Lantmäterimyndigheten i Vänersborg. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planläggning 
Planläggningen bekostas av Munkedals kommun. Planavgift kommer att tas ut av kommunen vid 

bygglovprövning för åtgärder inom planområdet. 

 

Vägar, va-nät, el mm 
Kommunen bekostar anläggande av gator och gångvägar inom allmän platsmark samt gemensamma 

vatten- och avloppsledningar, belysning, lekplats etc. som föranleds av plangenomförandet bekostas 

av kommunen. Ansvar för underhåll av gator, gångvägar och lekplats kommer att vila på vägförening.  

Varje fastighetsägare bekostar ledningsdragning på den egna tomten. För de fyra västligast belägna 

tomterna där avlopp från suterrängvåning fordrar att pump installeras gäller att fastighetsägaren svarar 

för installation, drift, underhåll och förnyelse av självfallsledning, pumpenhet samt för tryckavlopps-

ledning till förbindelsepunkten i gatan.  

Ansvar för underhåll av den del av tillfarten till fastigheten Möe 1:59, som blir belägen inom allmän 

plats NATUR och som endast nyttjas av denna fastighet, åvilar fastighetsägaren. Ansvar för den del av 

tillfarten som ligger inom allmän plats GÅNGVÄG, och som även kommer att nyttjas av ny bostads-

tomt, vilar på vägföreningen. 

Eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar inom exploateringsområdet bekostas av Munke-

dals kommun. 

Intäkter till kommunen erhålls genom försäljning av tomter samt genom att anslutningskostnader för 

vatten- och avlopp kommer att tas ut enligt den kommunala va-taxan. 

Kostnader/intäkter redovisas i detalj i samband med att en exploateringskalkyl för området upprättas. 

 

Fastighetsbildning 
Alla kostnader förenade med fastighetsbildning för nya tomter belastar kommunen. Kommunen säljer 

tomterna.  

 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägutformning 
Munkedals kommun anlägger vägar och gångvägar inom bebyggelseområdet. Gator inom planområdet 

ska byggas med en bredd av 6,5 meter (inklusive stödremsor). Gatorna ska asfalteras och förses med 

gatubelysning. Gångväg utförs med en bredd av 3,0 meter respektive 2,5 meter utmed Möevägen. 

Gångväg ska asfalteras. 

 

Vatten- och avlopp 
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar erfordras för att nå samtliga tomtplatser. Planområdet 

ska ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Inom verksamhetsområdet ansvarar 

Munkedal Vatten AB för anläggande, drift och underhåll av VA-anläggningar utanför kvartersmark 

samt inom särskilda ledningsområden (u-områden) inom kvartersmark. Förbindelsepunkter för vatten 

och avlopp till tomterna anvisas av tekniska förvaltningen. 
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El, tele 
En ny nätstation erfordras inom området. Stationen föreslås bli placerad intill planområdets östra gräns 

i nära anslutning till Möevägen.  

I den mån Skanovas anläggningar (kabel utmed Möevägen) berörs ska beställning på undanflyttning 

ha inkommit till TeliaSonera minst fyra månader innan några arbeten påbörjas. Beställning av utsätt-

ning ska inkomma till TeliaSonera minst fyra dagar före önskat datum. 

 

Brand 
Brandposter placeras inom området efter samråd med räddningschefen. Framkomligheten med brand-

fordon och byggnaders tillgänglighet ska beaktas vid bygglovgivning. 

 

Dagvatten 
Dagvatten från naturområden, gator och föreslagna tomter avleds genom ledningsnätet till öppna diken 

som avvattnar området.  

 

Naturområden  
Målsättningen med områden avsatta som allmän plats / NATUR är att bevara och underhålla den be-

fintliga naturmarken. Kommunen ansvarar för skötseln genom avtal som tecknas med vägförening. 

 

Lekplats 
Kommunen ansvarar för anläggande av lekplats inom planområdet. För skötseln av lekplatsen ansva-

rar kommunen genom avtal som tecknas med vägförening. 

 

Geoteknik, radon 
Munkedals kommun har låtit utföra en geoteknisk utredning som underlag för detaljplanen. Den är 

utförd av Bohusgeo och redovisas i ”Möe 1:2 Munkedal detaljplan, PM 2007-06-13”. 

Inom fastmarksområden bedöms grundläggningsförhållandena vara goda. Grundläggning bedöms 

kunna utföras direkt på mark utan förstärkningsåtgärder. Släntstabiliteten inom och i anslutning till 

planområdet bedöms vara tillfredsställande. 

Planområdet ingår i ett område som bedömts som högradonmark. Planbestämmelse har införts om 

radonsäker grundkonstruktion. Ingen risk för bergras och blocknedfall finns inom området. 

 

Sprängning och schaktning 
Sprängning/schaktning och utfyllnad inom tomtmark är tillåtet för att på ett lämpligt sätt kunna utföra 

grundläggning av byggnader, göra ledningsdragningar samt anlägga bilplats och in/utfart. Spräng-

ning/schaktning och utfyllnad inom tomtmark som överstiger ca 0,5 meter kräver marklov.  Vid 

schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett maximalt schaktdjup av ca 2 m. Vid 

schaktningsarbeten bör beaktas att jorden till stor del är mycket flytbenägen. 

 

Övrigt 
Kvarters- och gatunamn tas fram av kommunen. Gatunamnen är Flintvägen och Rössängsvägen.  
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MEDVERKANDE I PLANARBETET FÖR UNDERLIGGANDE DETALJPLAN 
För Munkedals kommun: Ronny Larsson, Henrik Gustafsson 

För Rådhuset Arkitekter AB: Karin Bjelkenäs och Sören Mannberg 

 

 

Munkedal 2008-12-01 

Munkedals kommun  Rådhuset Arkitekter AB 

Utvecklingsavdelningen  Samhällsplanering & Miljö 

 

 

Ronny Larsson   Karin Bjelkenäs 

Fysisk planerare    Landskapsarkitekt 

 

Justering 2009-02-18 

I planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har gjorts smärre redaktionella justeringar. 

Grundkartan har kompletterats avseende fornlämningar, ledningar och samfälligheter. 

 

 

Ronny Larsson   Karin Bjelkenäs 

 

 

MEDVERKANDE I PLANARBETET FÖR ÄNDRING 2018 
För Munkedals kommun: Mats Tillander och Henrik Gustafsson 

För Rådhuset Arkitekter AB: Karin Bjelkenäs och Linda Hansson 

 

Munkedal 2018-09-19 

Munkedals kommun  Rådhuset Arkitekter AB 

 

 

Mats Tillander   Karin Bjelkenäs 

Samhällsbyggnadschef  Landskapsarkitekt 
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Ändring av detaljplan för 

del av  

Möe 1:2 

Munkedals kommun 
 

Underliggande plan: 
Upprättad 2008-12-01, justerad 2009-02-18 
Antagen av Kommunstyrelsen, Munkedals kommun enl. beslut 2009-03-11, § 22. 

Laga kraft, 2009-04-07. 
 

PLANBESKRIVNING 

HANDLINGAR I UNDERLIGGANDE PLAN 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta 

 Illustrationskarta 

 Planbeskrivning 

 Genomförandebeskrivning 

 Fastighetsförteckning, daterad 2008-11-27 

 Utlåtande, daterat 2009-02-18 

 

Övriga handlingar: 

 Planprogram (2006-09-11) 

 Samrådsredogörelse, programsamråd (2006-11-22) 

 Samrådsredogörelse, daterad 2008-10-08 

 Gatu- och VA-principförslag (Aqua Canale 2008-12-01) 

 Geoteknisk utredning (Bohusgeo 2007-06-13) 

ÄNDRINGSHANDLINGAR 

Till planändringen hör  

- Plankarta 

- Planbeskrivning (denna handling inkl bilaga) 

- Genomförandebeskrivning 

- Samrådsredogörelse, 2018-06-11 

- Granskningsutlåtande, 2018-09-12 

- Fastighetsförteckning, 2018-08-17 

- Utdrag ur primärkarta, 2018-08-17 

Ändringarna och dess bestämmelser är uppritade på en kopia av den ursprungliga plankartan, 

med den ursprungliga grundkartan i botten, således med den fastighetsbildning och de koordi-

natsystem som gällde år 2009. Ingen ny grundkarta har upprättats. Ett utdrag ur kommunens 

baskarta bilägges planhandlingarna. 

Planbeskrivningen (denna handling) samt genomförandebeskrivningen, har båda kompletterats 

med kursiverad blå text som beskriver nuläget och ändringens innehåll/innebörd.  

I övrigt hänvisas till underliggande plan. 

Planområde 

ANTAGANDEHANDLING 
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INLEDNING 

All beskrivning som har tillkommit i och med planändringen är skriven med kursiv röd stil för 

att särskilja den nya texten från den underliggande detaljplanens beskrivning. Strykningar i den 

underliggande detaljplanens beskrivningstext redovisas med överstrykning (överstruken text). 

ÄNDRINGENS SYFTE och SAMMANFATTNING 

Huvudsyftet med planändringen är att göra vissa delar av planområdet mer flexibla. Den gäl-

lande planen anger för de mer sluttande delarna bestämmelsen, b1 , med innebörden ”Bostads-

hus ska uppföras som suterränghus. En våning samt suterrängvåning tillåts”. 

Då intresset för byggande av suterränghus har avtagit önskar kommunen öka flexibiliteten i 

planen så att det inom vissa delar även medges enplanshus. Man vill också öka flexibiliteten i 

planen genom att höja takvinkeln för bostadshus från 30 till 34 grader samt höja den tillåtna 

byggnadsarean. Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-02 att en ändring av detaljplanen ska 

prövas. På plankartan redovisas ändringar av planbestämmelser. 

KOORDINATSYSTEM HAR BYTTS 

Sedan den ursprungliga planen antogs år 2009 har kommunen bytt koordinatsystem i plan (x 

och y) och kommunen har även bytt höjdsystemet (z-koordinaten). Eftersom detta är en änd-

ringa av gällande detaljplan är ändringskartan baserad på den ursprungliga detaljplanens 

system, vilket i plankartan är Munkedals lokala RT R05 7.5 gon V64;0. Höjdsystem är RH00. 

Grundkartan till ändringshandlingens plankarta är inte heller uppdaterad med de fastighets-

gränser, vägar, byggnader m m som har tillkommit efter den underliggande detaljplanens anta-

gande. Som en del av planhandlingarna finns ett utdrag ur Munkedals kommuns primärkarta av 

vilken aktuell fastighetsredovisning framgår.  

 

 

Skillnaden mellan det äldre höjdsystemet och det nya RH 2000 är xx cm. T ex motsvarar +80 i 

RH00 + 80,x i RH2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet 

Munkedals 

kapell 

Möevägen 

Sörbygds- 

vägen 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

I Munkedals kommun finns en målsättning att kunna erbjuda fler bostäder i attraktiva lägen. 

Eftersom det finns en efterfrågan på villatomter har kommunen beslutat detaljplanelägga ett 

område vid Möe i norra Munkedal. I den översiktliga planeringen för tätorten är detta utpekat 

som utbyggnadsområde för bostäder. 

Kommunen vill i en ny detaljplan pröva utbyggnad av friliggande villor. Området är tidigare 

inte planlagt. Planen möjliggör byggande av 29 bostadshus på relativt stora tomter i en attraktiv 

del av Munkedals tätort.  

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Hushållningsbestämmelser och förordnanden enligt miljöbalken 

Planförslaget berör inte några områden som är av riksintresse enligt kapitel 3 och 4 (grundläg-

gande och särskilda hushållningsbestämmelser) i miljöbalken. Det berör inte heller något om-

råde med förordnanden enligt miljöbalken eller av något Natura 2000-område. 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar förore-

ningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.  

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra en sådan förändring jämfört mot situat-

ionen idag att de beslutade miljökvalitetsnormerna kommer att överskridas. Frågor om luftföro-

reningar och trafikbuller är redovisade under rubriken ”Behovsbedömning - Hälsa och säkerhet”. 

PLANDATA 

Läge 

Planområdet är beläget vid Möevägen i nordöstra delen av Munkedal, väster om Munkedals kapell.  

Areal 

Detaljplanen omfattar ett ca 4,5 ha stort markområde. 

Markägoförhållanden 

Marken inom planområdet är i kommunal ägo, med undantag för de tio tomter som har sålts. 

Ägoförhållanden inom och i anslutning till planområdet är redovisade i den fastighetsförteck-

ning som ingår i planhandlingarna. Aktuell fastighetsindelning framgår av utdrag ur primär-

karta daterad 2018-08-17. 

Grundkarta 

Grundkartan, daterad 081127, är framställd genom utdrag ur Munkedals kommuns primärkarta, 

samt Lantmäteriets fastighetskarta, senast uppdaterad 081009.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

För Munkedals kommun gäller översiktsplan 2001. Munkedals tätort omfattas av en fördjupning 

av översiktsplanen ”FÖP Munkedal - Tungenäset”, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-28. 

Det aktuella planområdet redovisas som ”Reservområde för bostadsbebyggelse”. För området 

gäller, utöver de generella rekommendationerna i planen, rekommendationen R20: 
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”Åtgärder får ej vidtas som kan komma att försvåra framtida detaljplaneläggning. Området ska 

i första hand innehålla bostäder”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprogram 

Ett detaljplaneprogram, upprättat 2006-09-11, har varit på samråd 2006-09-15 t o m 2006-10-

25. En redogörelse för programsamrådet är upprättad 2006-11-22. 

Detaljplaner 

Det aktuella området är inte tidigare planlagt och gränsar inte heller till något annat detaljplane-

lagt område. 

Inom planområdet gäller detaljplanen för Möe 1:2, antagen av Kommunstyrelsen, Munkedals 

kommun genom beslut 2009-03-11, § 22. Planen vann laga kraft, 2009-04-07. 

Planområdet gränsar inte till något annat planlagt område. 

Miljöbedömning 

Miljöbedömningar definieras som en hel process i vilken miljökonsekvensbeskrivning utarbe-

tas. Detaljplaner ska miljöbedömas om dess genomförande kan antas medföra betydande miljö-

påverkan. Arbetet med en detaljplan inleds därför med en s k behovsbedömning där en bedöm-

ning av detaljplanens miljöpåverkan görs. Om de åtgärder som föreslås, bedöms kunna medföra 

en betydande miljöpåverkan, ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Se längre fram i 

beskrivningen under rubriken ”Behovsbedömning – konsekvenser av planens genomförande”.  

Kommunala beslut i övrigt 

Beslut om att påbörja detaljplanearbete togs av kommunstyrelsen 2006-12-06. 

Planförfarande 

Planarbetet drivs enligt reglerna för normalt planförfarande, vilket innebär att en utställning av 

planförslaget sker efter samrådsskedet. 

Planförfarandet för ändringen av detaljplanen är standardförfarande.

Utdrag ur markanvändningskartan FÖP Munkedal- Tungenäset 

Reservområde för 
bostadsbebyggelse 
- Möe 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Munkedal invid Möevägen. Norr om Möe finns vid-

sträckta skogsmarker. Området är varierat med flera olika typer av växtlighet, olika grader av öp-

penhet och kuperad terräng. Nere vid Möevägen är området lite flackare och består av äldre odlings- 

och betesmark. Längre upp är det brantare med områden av berg i dagen, granskog och gamla ekar. 

Större bestånd av hassel, vilket är rätt ovanligt i Munkedals kommun, växer väster om planområdet.  

Den västvända sluttningen väster om planområdet är en del av ett större sammanhängande 

ädellövskogområde utpekat i länsstyrelsens ädellövskogsinventering (”Ädellövskogar i Munke-

dals kommun, 1997:9”). Detta ädellövskogsområde berörs emellertid inte av den föreslagna 

exploateringen. Inom ädellöv-området väster om planområdet förekommer såväl ek- som asks-

kog som ädellövblandskog. Beståndet har klassificerats som område med högt skyddsvärde (se 

karta nedan). En del av detta område (de lägre delarna av den västvända sluttningen) har av 

Skogsstyrelsen även klassats som nyckelbiotop, d v s ett skogsområde med höga naturvärden 

som hyser eller förväntas hysa rödlistade arter. Nyckelbiotoper omfattas inte av något formellt 

skydd. Den aktuella nyckelbiotopen innehåller både ädellövskog och blandsumpskog. Här före-

kommer t ex gammal ask, ek och hassel. 

Norr om planområdet finns en brant som skogsstyrelsen bedömt har påtagliga naturvärden utan att 

nå upp till kvaliteten nyckelbiotop. 

Rester av en gammal stengärdesgård finns inom området.  

 

Planområdet 

 

Område med naturvärden 

 Ädellövskogsområde 

 

Nyckelbiotop 

Värdefulla biotoper väster om planområdet 
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Geotekniska förhållanden 

Geoteknisk undersökning och utredning för planområdet har utförts av Bohusgeo och redovisas 

i ”Möe 1:2 Munkedal detaljplan, PM 2007-06-13”. Undersökningen syftade till att klarlägga 

jordlagerförhållandena för att kunna redovisa släntstabiliteten och bedöma lämplig grundlägg-

ning för planerade bostadshus. 

Planområdet utgörs i den norra och östra delen i huvudsak av avverkad skogsmark och i den 

södra delen av ängsmark. Markytan lutar i den västra delen 1:5 till 1:10 mot väster (nivåer mel-

lan ca +100 och ca +85) samt i den östra och södra delen 1:3 till 1:10 mot öster och sydöst (ni-

våer mellan ca +100 och ca +80). Inom den nordöstra delen av planområdet, vilken inte omfat-

tas av den geotekniska utredningen, utgörs marken av berg i dagen.  

Jordlagren består under det mellan ca 0,1-0,5 m tjocka vegetationslagret av sediment huvudsak-

ligen bestående av silt som vilar på fast lagrad friktionsjord (morän). I den nordvästra delen 

finns även inslag av torrskorpelera. Sedimentets tjocklek bedöms uppgå till max 5-6 m. Vatten-

kvoten har i silten uppmätts till mellan 10 och 20% och i torrskorpeleran till 28%. Silten är 

mycket tjällyftande och starkt flytbenägen. 

Den fast lagrade friktionsjorden under leran har ej undersökts. 

Släntstabiliteten inom och i anslutning till planområdet bedöms vara tillfredsställande och den 

planerade bebyggelsen bedöms kunna uppföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. 

Jordlagren bedöms kunna påföras belastningar från byggnader och uppfyllnader utan att lång-

tidssättningar uppkommer. De planerade byggnaderna kan således grundläggas direkt i mark. 

Om berg påträffas över grundläggningsnivån, bör detta undersprängas ca 0,5 m. 

Risk för bergras och blocknedfall bedöms ej föreligga. 

Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett maximalt schaktdjup av ca 2 m. 

Vid schakt under grundvattennivån, vid nederbörd eller riklig vattentillrinning kan flackare 

släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras. Vid schaktning bör också speciellt beaktas att 

jorden till stor del är mycket flytbenägen. 

Radon 

Markradonförekomsten har i tre punkter vid mätning i silt uppmätts till mellan 65 och 121 

kBq/m
3
. Med ledning av de utförda markradonmätningarna bedöms marken utgöras av 

högradonmark, varvid byggnaderna bör utföras radonsäkra. En planbestämmelse om radonssä-

ker grundkonstruktion har införts i planen.  

Exempel på olika vegetationstyper i området 
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Fornlämningar 

Inom det planområde som avgränsades i planförslagets samrådshandling fanns två registrerade 

fornlämningar. Arkeologisk utredning och förundersökning genomfördes under 2007 för områ-

det i anslutning till fornlämningarna (Arkeologisk förundersökning Foss 217, 218 samt nyupp-

täckta fornlämningar FU1 och FU2, Bohusläns museum Rapport 2008:8). Undersökningarna 

visade sammantaget att det finns en fornlämning av högt kulturhistoriskt värde, bestående av ett 

mycket välbevarat odlingslandskap med lämningar från såväl förhistorisk tid som medeltid och 

nyare tid. Mot bakgrund av de resultat som framkommit i samband med förundersökning och 

kompletterande besiktning har länsstyrelsen förordat att detaljplaneområdet utformas så att forn-

lämningarna inte berörs. 

Inför utställning har därför planförslaget omarbetats och området med fornlämningarna ligger nu i 

huvudsak utanför planområdets gräns i sydväst. En lekplats för bostadsområdet har efter samråd 

med länsstyrelsens kulturmiljöenhet placerats inom området med fornlämningar. Lekplatsytan och 

gångvägen till denna har anpassats till de lämningar som registrerats för att inte skada dessa. 

Länsstyrelsen kommer i samråd med kommunen att ta fram en skötselplan för fornlämningsom-

rådet eftersom detta enligt kulturmiljöenheten har så höga upplevelsemässiga, pedagogiska och 

vetenskapliga värden att de inte bör tas bort. 

Bebyggelse  

Inom planområdet finns ingen bebyggelse är tio tomter bebyggda. Den närmast omgivande bebyg-

gelsen ligger direkt öster om planområdet, invid Möevägens anslutning till Sörbygdsvägen. Här 

ligger fem bostadsfastigheter. Söder om fornlämningsområdet ligger en enskild bostadsfastighet.  

Lokalklimatet är bra för bebyggelse inom området, det råder goda ljusförhållanden och angrän-

sande skogspartier ger skydd för vind.  

Inom området föreslås 29 tomter för enbostadshus. Planförslaget möjliggör varierande tomtstorle-

kar, mellan ca 1000 och 1300 m
2
. Bebyggelsen föreslås i stor utsträckning placeras så att uteplat-

ser kan anordnas i lägen med goda ljusförhållanden, i syd- och västlägen. 

Då terrängen i området är sluttande kommer en stor del av tomterna att lämpa sig väl för suterräng-

hus (sluttningshus). Exempel på hur hus och gator kommer att ligga i förhållande till terrängen redo-

visas i sektioner i bilaga till planbeskrivningen. Sektionernas läge framgår av illustrationsplanen. I 

den södra delen av området är terrängen flackare och här kan olika typer av hus vara tänkbara.  

På varje tomt får enligt förslaget uppföras en huvudbyggnad och därtill hörande komple-

mentbyggnader. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea per bostadstomt är 250 kvm, varav 

maximalt 170 180 kvm för bostadshus och 50 70 kvm för komplementbyggnader (ga-

rage/förråd). Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas. Högst två våningar 

medges, alternativt en våning samt suterrängvåning, där terrängen så medger. För de kraf-

tigast sluttande tomterna anger planbestämmelse b1 att ”Bostadshus ska uppföras som 

suterränghus. En våning samt suterrängvåning tillåts”. För andra delar av området har in-

förts bestämmelsen b2 som anger att ”Bostadshus får uppföras i en våning eller i en våning med 

suterrängvåning. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd för tvåvåningshus och suterränghus huvudbyggnad är 6,0 meter. 

Högsta tillåtna byggnadshöjd för enplanshus är 3,5 meter. Bostadshusen ska ha en taklutning på 

minst 14 grader och högst 30 34 grader för att anpassa bestämmelserna till gällande byggnat-

ion och lovsökningar. För vissa fastigheter gäller särskild bestämmelse för nockhöjd vilken 

anges i meter över nollplanet. 

För komplementbyggnad föreslås en högsta byggnadshöjd på 3,0 meter och en maximal taklut-

ning på 30 grader. 
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Service  

Allmän och kommersiell service finns i Munkedals centrum ca 3 km söder om planområdet. Ett 

visst utbud av kommersiell service finns också på Stale, bl a livsmedelsbutik.  

Bruksskolan, med låg- och mellanstadium, ligger ca 1 km öster om planområdet. Munkedals 

högstadium, Kungsmarksskolan, finns vid Fossvägen på ca 2 km avstånd. På Stale och Önne-

backa finns förskola. 

Idrottsplatsen ligger ca 1 km söderut. 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten inom byggnader bevakas vid bygglovgivning. 

Friytor 

Den omgivande ädellövskogen samt de vidsträckta skogsområdena ger en vacker närmiljö med 

mycket goda rekreationsmöjligheter. 

Området utgörs av naturmark som sluttar mot söder och väster. Området är vackert och har kva-

liteter som strövområde men då det inte finns någon bebyggelsekoncentration i närheten har 

området idag ett relativt lågt nyttjande. Det finns tillgång till större, sammanhängande friområ-

den i närheten, bl a norr om planområdet. Det går en stig genom området, mot norr, och denna 

kan anslutas till vändplanen på den föreslagna gatan i väster vilket även fortsättningsvis gör det 

möjligt att nå naturområdena norr om planområdet. 

Området med de nyupptäckta fornlämningarna, sydväst om planområdet, kommer att bibehållas 

som ett allmänt tillgängligt område som inte kommer att tillåtas växa igen. Framtida skötselåt-

gärder för detta område ska läggas fast i en skötselplan. 

Bohusleden passerar förbi området då ledens sträckning i detta avsnitt följer Möevägen. Bohus-

leden viker längre söderut av mot norr och följer Korpåsvägen i riktning mot Brålandsfallet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek 

I planområdets sydvästra del föreslås en lekplats anordnas. Lekplatsen utrustas med sandlåda, 

sittplats och en mindre gräsyta. 

Gator och trafik 

Från väg E6 kommer man till Möe via Uddevallavägen (väg 832), Kviströmsvägen/ Stalevägen 

(väg 924)/Sörbygdsvägen (väg 928). Från Munkedals centrum tar man sig enklast till planområ-

det via Strömstadsvägen/Bruksvägen/ Möevägen. Någon trafikmätning på Möevägen har inte 

genomförts men trafikflödet bedöms inte vara av större omfattning.  

Hassel växer väster om planområdet Vy från norra delen av planområdet efter 

avverkning av granskog 
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Det föreslagna området kommer att få trafikanslutning till Möevägen. Den nya väganslutningen 

placeras ca 60 meter söder om vägen upp till kapellet och ca 80 meter norr om backkrönet. I 

denna punkt bedöms siktförhållandena uppfylla trafiksäkerhetskraven. 

Tillfartsgatan svänger en bit in i området av mot nordost, följer sluttningen och svänger därefter 

kraftigt mot väster uppför en sluttning. Den västra delen av planområdet nås på en anslutande gata 

som följer sluttningen i nordlig riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla tomter utom en kommer att få sin tillfart via nya gator. Den östligast belägna tomten före-

slås dock få sin tillfart via den tillfartsväg som betjänar bostadsfastigheten Möe 1:59 närmast 

öster om planområdet. Tillfarten till Möe 1:59 bibehålls som idag. 

Ett gatu- och VA-principförslag som redovisar hur gator och vatten- och avloppsledningsnät ska 

utformas har tagits fram och ingår som bilaga till planhandlingarna (Aqua Canale 2008-12-01). 

Gator inom planområdet föreslås få en bredd av 6,5 meter (inklusive stödremsor). Gatorna ska 

asfalteras och förses med gatubelysning. Gatorna inom planområdet är utbyggda. 

Parkering föreslås ske på de enskilda bostadstomterna. Planbestämmelserna anger att utöver 

garage ska ytterligare en biluppställningsplats kunna anordnas inom tomtplats. Det finns även 

utrymme i planen att anordna ett mindre antal gästparkeringsplatser i nordöstra delen av plan-

området, i anslutning till lokalvägen direkt norr om bostadsfastigheten Möe 1:59. 

Möevägens anslutning till Sörbygdsvägen, belägen ca 200 m öster om planområdet, kommer att 

byggas om för att åstadkomma ett vilplan vid anslutningen, vilket kommer att förbättra trafiksä-

kerheten. 

Kollektivtrafik 

Området har ett bra läge i förhållande till kollektiva förbindelser.  

Linje 835 trafikerar Sörbygdsvägen mellan Medbön/Hedekas och Munkedal med regelbundna 

turer och skolbusstrafik. Antal turer varierar men uppgår totalt till ca 6 per dag. Hållplats finns vid 

Möe kapell. Även Bruksvägen trafikeras av lokalbussar och skolbussar.  

Ingen förändring av kollektivtrafiken är planerad.  

Gång- och cykeltrafik 

Gångbana finns utmed Sörbygdsvägen från Möevägens anslutning fram till Bruksskolan. Vidare 

finns gångbana utmed Stalevägen ner till Kviströmsvägen.  

En gångväg som ansluter de nya gatorna till Möevägen föreslås inom planområdet.  

För att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn i det nya området kommer kommunen att anlägga 

gångbana utmed Möevägens västra/norra sida, från tillfartsvägen till området fram till Sör-

Möevägen mot söder. Läget 

för den föreslagna gatuan-

slutningen ses till höger i 

bild 
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bygdsvägen (utanför planområdet). Gångbana med övergångsställen finns därefter fram till 

Bruksskolan. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 

Kommunen har tagit fram ett va-principförslag (Aqua Canale 2008-12-01) för hur bebyggelsen 

inom planområdet ska kunna anslutas till kommunens nät för vatten och spillvatten i en förbindel-

sepunkt vid Möevägen. Ledningssträckningar inom kvartersmark har säkerställts i planen med ett 

s k u-område, vilket berör en av tomterna i mitten av planområdet. Markområdet som säkerställts 

är 4 meter brett.  

För de fyra västligast belägna tomterna kommer avlopp från det nedre planet (suterrängvåningen) 

inte att kunna anslutas till spillvattenledning i gatan om inte pump installeras inom respektive 

fastighet. 

Dagvatten från huvuddelen av området kommer att ledas till dagvattenledning som på motsatta 

sidan av Möevägen mynnar i ett öppet dike vilket längre söderut mynnar i Munkedalsälven. För 

de västligaste tomterna får dagvatten omhändertas lokalt inom tomtmark. 

Vatten- och avloppsledningar är sedan 2010 utbyggda inom planområdet. 

Uppvärmning 

En planbestämmelse har införts som säger att ”Uppvärmning får ej ske med direktverkande el”. 

Vid bygglovprövning bör kommunen verka för att olika åtgärder vidtas för att minska den totala 

energiåtgången, t ex i form av värmepumpsystem, bergvärme och solfångare samt att byggnaderna 

förses med kompletterande uppvärmningssystem i form av t ex pelletspannor.  

El och tele 

Parallellt med Möevägen finns en markförlagd elledning. En ny nätstation föreslås placeras i 

östra delen av planområdet i anslutning till Möevägen. 

En 3G-mast är belägen ca 100 meter norr om den nordligaste av de befintliga bostadsfastighet-

erna. En körbar väg finns fram till masten som ligger på nivån ca +105 m ö h. Vägen som leder 

till masten föreslås efter utbyggnad av planområdet bli ansluten till den nya bostadsgatan. 

Avfall  

Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och regler som gäller 

för renhållning och källsortering i kommunen. Vid villatomter hämtas avfall vid tomtgräns. 

Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Avsikten från kommunens sida är att planen ska genomföras med enskilt huvudmannaskap vil-

ket bl a innebär att skötsel och ansvar för lokalvägar, dagvatten m m kommer att bli enskilt. 

Inget ansvar kommer dock att läggas på den enskilde utan skyldigheten fullgörs genom att fas-

tighetsägarna går samman i en samfällighets- eller vägförening, nybildad eller befintlig.  

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga kraft och varar sedan i 

fem år. Genomförandefrågorna är närmare belysta i den genomförandebeskrivning som tillhör 

planen. För den underliggande planen gick genomförandetiden ut 2014-04-07. Planändringens 

genomförandetid är fem år från det datum ändringen vunnit laga kraft. 

Inför utställning har kommunen tagit fram en fastighetsförteckning, daterad 2008-11-27. 

Fastighetsförteckning för planändringen är daterad 2018-08-17. 
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BEHOVSBEDÖMNING – KONSEKVENSER AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE 

Allmänt 

Alla detaljplaner ska behovsbedömas. Om myndigheten eller kommunen bedömer att planens 

genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska detta redovisas, inklusive 

skälen för denna bedömning.  

Behovsbedömningen och motiven för ställningstagandet redovisas i korthet nedan. 

Behovsbedömning 

En behovsbedömning av planen har gjorts i samband med att planprogram upprättades. De pla-

nerade förändringarna bedöms inte medföra någon risk för betydande miljöpåverkan.  

Planförslaget berör inget Natura 2000-område, medför inte någon skada på riksintressen eller 

åsidosätter miljökvalitetsnormer. Inte heller motverkas nationella miljömål. Planens tänkbara 

effekter på kort och lång sikt bedöms inte medföra någon risk för miljön, människors hälsa och 

säkerhet eller olämplig hushållning med mark, vatten och andra resurser. En miljöbedömning 

för planens genomförande behöver därmed inte genomföras.  

Miljö- och byggnämnden har 2006-10-19, efter programsamrådet, tagit ställning till att planen 

inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedöm-

ning att planförslaget inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan under förutsättning 

att planen anpassas till de berörda fornlämningarna. I annat fall blir det enligt länsstyrelsen en 

betydande miljöpåverkan med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. Fornläm-

ningsområdet berörs efter revidering av planförslaget inte. En särskild miljökonsekvensbeskriv-

ning enligt MB 6 kap 12§ ska därför inte upprättas. Konsekvenser av planens genomförande 

redovisas nedan under rubriken ”Inverkan på miljön”. 

Inverkan på miljön 

Naturmiljö 
Delar av ett område med inslag av storvuxna, strutformade hasselbuskar kommer att tas i an-

språk för kvartersmark. I närområdet förekommer liknande bestånd med hassel, ek och andra 

ädellövträd. Inga ingrepp kommer att ske i ädellövskogsbeståndet eller i nyckelbiotopen.  

I området förekommer mycket vilt, t ex rådjur. Negativa konsekvenser för rådjursstammen be-

döms inte uppstå. Inga skyddade områden berörs. 

 
Markanvändning 
Marken i området har idag inget intensivt nyttjande för jord- eller skogsbruk. Den f d åkermar-

ken närmast Möevägen är under igenväxning. 

 
Landskapsbild 
Landskapets karaktär förändras genom att området omvandlas från naturmark till bebyggd 

miljö. Områdets utformning med gatusträckningar och tomter har anpassats för att minska in-

greppen i landskapet. Inom tomtmark kommer viss schakt respektive utfyllnad att bli nödvändig 

på de tomter som är kraftigt sluttande. 

 
Kulturmiljö 
Inga registrerade fornlämningar berörs av planförslaget efter det att planområdets yta har mins-

kats ner. Kommunen har stämt av avgränsningen vid underhandssamråd med länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet. 
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Friluftsliv 
En mindre areal av tätortsnära naturmark tas i anspråk. Ianspråktagandet medför ingen allvarlig 

försämring för det tätortsnära friluftslivet. I den omedelbara närheten bor inte många människor 

och det finns vidsträckta skogsområden på nära håll. Det blir möjligt att ta sig ut i skogsmarken 

genom att passera bostadsområdet och fortsätta på anslutande stig. 

 

Hälsa – säkerhet  
Luft - buller 

Ingen risk för människors hälsa föreligger. Gränsvärden för föroreningshalter i luften kommer 

inte att överskridas. Några trafikmätningar har inte gjorts på Möevägen. Trafikmängden upp-

skattas till några hundra fordon per dygn. Mängden tung trafik är försumbar. Risken för att 

gränsvärden för bullernivåer inom den föreslagna bebyggelsen ska överskridas bedöms som 

liten. 

Säkerhet 

Risken för att olyckor ska uppkomma bedöms inte öka genom den föreslagna exploateringen. 

Anslutning till Möevägen bedöms uppfylla kraven på trafiksäkerhet. Säkra gångförbindelser 

kommer till stånd genom utbyggnad av de i planen föreslagna gångbanorna inom och utanför 

planområdet. 

Avståndet mellan föreslagen bebyggelse och befintlig telemast bedöms vara tillräckligt med 

hänsyn till eventuell olägenhet för människors hälsa. 

 

Vatten 
Genomförandet av planen medför ingen direkt påverkan på vattendrag. Området avvattnas till 

Munkedalsälven/Örekilsälven som ligger på stort avstånd. Dagvatten kommer att ledas till gräs-

bevuxna diken utanför planområdet. I gräsbevuxna diken jämnas flödet av smuts och förore-

ningar ut, partiklarna sjunker och stannar i gräset.  

Exploateringen innebär ingen risk för negativ påverkan på grundvatten. 

Miljömål 

Ett ianspråktagande av området bedöms inte stå i strid med de nationella miljökvalitetsmålen. 

Fina förutsättningar finns för att tillskapa en bra boendemiljö med gott lokalklimat, vacker 

närmiljö med bra rekreationsmöjligheter samt goda kommunikationer och god tillgänglighet till 

skolor, idrottsplats m m. 

 

MEDVERKANDE I PLANARBETET FÖR UNDERLIGGANDE PLAN 

För Munkedals kommun: Ronny Larsson och Henrik Gustafsson 

För Rådhuset Arkitekter AB: Karin Bjelkenäs och Sören Mannberg 

 

Munkedal 2008-12-01 

Munkedals kommun   Rådhuset Arkitekter AB 

Utvecklingsavdelningen   Samhällsplanering & Miljö 

 

Ronny Larsson   Karin Bjelkenäs 

Fysisk planerare   Landskapsarkitekt 
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Justering 2009-02-18 

I planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har gjorts smärre redaktionella 

justeringar. Grundkartan har kompletterats avseende fornlämningar, ledningar och sam-

fälligheter. 
 

 

Ronny Larsson   Karin Bjelkenäs 

 

 

MEDVERKANDE I PLANARBETET FÖR ÄNDRING 2018 

För Munkedals kommun: Mats Tillander och Henrik Gustafsson 

För Rådhuset Arkitekter AB: Karin Bjelkenäs och Linda Hansson 

 

Munkedal 2018-09-19 

Munkedals kommun   Rådhuset Arkitekter AB 

 

 

Mats Tillander   Karin Bjelkenäs 

Samhällsbyggnadschef   Landskapsarkitekt 
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  BILAGA 

2008-12-01, justerad 2009-02-18  Ändring av detaljplan del av Möe 1:2, Munkedals kommun, 18-09-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKTION A-A, på västra sidan av gatan medges endast suterränghus. Östra 

sidan av gatan medges bostadshus i en våning eller en våning med suterrängvåning 
och högsta nockhöjd +100. Byggnadshöjd upp till 6,0 meter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTION B-B, alternativa hustyper med byggnadshöjd upp till 6,0 meter tillåts 

inom de två övre tomterna. Inom den nedre tomten medges endast bostadshus i en 
våning eller i en våning med suterrängvåning suterränghus. 

Endast eller hus i en våning 

eller hus i en våning 

eller hus i en våning 

Sektionslägen 

A 

A 

B 

B 
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11(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 176     Dnr: KS 2018-436 
 
Antagande av detaljplan för del av Torreby 3:154 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-03-16 att pröva frågan om nya tomter för 
bostäder på del av fastigheten Torreby 3:154.  
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Detta innebär att tre nya bostadstomter 
tillskapas i anslutning till befintlig bebyggelse på Övre Fjällberg. 
 
Förslaget har varit ute för samråd respektive granskning. 
 
Beredning 
 
Byggnadsnämnden 2018-09-18, § 50. Sektorchefen och planhandläggarens 
tjänsteskrivelse 2018-09-04. Planbeskrivning och plankarta. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Torreby 3:154 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Torreby 3:154 
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 BYGGNADSNÄMNDEN 

 
2018-09-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 50 Dnr: BN 2016–0029 
 
Antagande av detaljplan för del av Torreby 3:154  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-03-16 att pröva frågan om nya tomter för 
bostäder på del av Torreby 3:154.  
 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Detta innebär att tre nya bostadstomter 
tillskapas i anslutning till befintlig bebyggelse på Övre Fjällberg. 
 
Förslaget har varit ute för samråd resp granskning.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  
 
Ekonomi 
 
Planarbetet finansieras av exploatören.   
 
Inga ytterligare konsekvenser  
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse; Sektorchef, planhandläggare  2018-09-04 
Planbeskrivning    2018-08-30 
Plankarta      
Granskningsutlåtande    2018-08-30 
 
 
Beslut 
 

 Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet 
 

 Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Torreby 3:154 
 

 
Expediering 
Samhällsbyggnadssektorn 
Komunstyrelsen 
  

111



 

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

 
 

  

  2018-09-04 Dnr:BN 2016-0029

      

 BYGGNADSNÄMNDEN TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

 

Antagande av detaljplan för del av Torreby 3:154 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet 

 

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Torreby 3:154 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden beslutade 2016-03-16 att pröva frågan om nya tomter för 

bostäder på del av Torreby 3:154.  

 

Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Detta innebär att tre nya bostadstomter 

tillskapas i anslutning till befintlig bebyggelse på Övre Fjällberg. 

 

Förslaget har varit ute för samråd resp granskning.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Planarbetet finansieras av exploatören.   

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Samhällsbyggnadssektorn 

Mats Tillander 

 

 

 

Lisa Gunnarsson 

Samhällsbyggnadschef Planhandläggare 
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Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

 

Antagen av KF: 20xx-xx-xx  

Laga kraft: 20xx-xx-xx 
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I detaljplanen ingår följande handlingar: 

 

• Planbeskrivning (denna text)  

• Plankarta, 2018-09-19 

• Fastighetsförteckning, 2018-05-16 

• Samrådsredogörelse, 2017-08-14  

• Granskningsutlåtande, 2018-08-30 

 

 

 

Utredningar som tillhör handlingarna: 

 

• Översiktlig geoteknisk utredning, Skanska Teknik, 2008-04-29 ref nr 124890–160. 
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INLEDNING  

BAKGRUND  
Det aktuella planområdet är beläget på västra Tungenäset, vid Färlevsfjorden, ca 7 km 

sydväst om Munkedal centrum. Munkedal är närmsta tätort. 

 

Det har tidigare pågått ett planarbete inom det aktuella området. Ett ramavtal avseende 

denna planläggning tecknades 2007, och ett planförslag, daterat 2008-06-11, var 

föremål för samråd under perioden 2008-06-27 – 2008-09-10. Kommunen upprättade en 

samrådsredogörelse, daterad 2008-10-13. Planarbetet avslutades 2010. 

 

 

Exploatören ville påbörja ett nytt 

planarbete och ett ramavtal 

tecknades i mars 2016. Ramavtalet 

innebar att Byggnadsnämnden 

beslöt att inleda detaljplaneringen 

av fastigheten Torreby 3:154 med 

intentionen att tillskapa bostäder 

inom det aktuella området. 

Planarbetet påbörjades i april 2016.  

 

 

 
Utdrag ur bilaga till ramavtalet  

 
I det nya ramavtalet klargörs vissa förutsättningar för planläggning och exploateringen 

av fastigheten. De slutliga förutsättningarna för exploateringen regleras i ett 

exploateringsavtal, med utgångspunkt i detta ramavtal. Exploateringsavtalet ska 

godkännas av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun i samband med att detaljplanen 

antas.    

 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Detaljplanens syfte är att kunna avstycka sammanlagt tre stycken nya fastigheter för 

enbostads-hus i enlighet med föreliggande planförslag. En tomt (tomt 1 ovan) som var 

aktuell i det inledande planarbetet är inte längre aktuell. 
 

Förslaget omfattar ett delområde inom fastigheten Torreby 3:154 (se bilden ovan). Det 

innehåller tre nya bostadsfastigheter (”3 tomter”), lite naturmark och en bussvändplats.  

 
 

PLANPROCESSEN  
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900, SFS 2014:900). 
 

Planarbetet bedrivs med ett så kallat standardförfarande, vilket bland annat innebär att 

förslaget till detaljplan både skickats ut för samråd och ställs ut för granskning innan det 

kan tas upp för antagande. 
 

Samrådshandling har upprättats och myndigheter, fastighetsägare och andra berörda 

parter har givits tillfälle att lämna synpunkter på dessa samrådshandlingar. Inkomna 

synpunkter har sammanfattats i en samrådsredogörelse som godkändes av 

byggnadsnämnden 2017-08-22, §40. 

 

Inkomna synpunkter efter granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande 

som godkändes av byggnadsnämnden 2018-09-18. Granskningsutlåtandet har skickats 
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till de sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Detaljplanen kan därefter 

antas av kommunfullmäktige. Förutsatt att ingen överklagar planen vinner den laga kraft 

tre veckor efter att planen antas.  

 

 

PLANDATA 

Lägesbestämning, areal och avgränsning  
 
Det aktuella planområdet är beläget 

på västra Tungenäset, vid 

Färlevsfjorden, ca 7 km sydväst om 

Munkedal centrum och Munkedal är 

närmaste tätort. 

 

Planområdet omfattar ett mindre 

delområde inom fastigheten Torreby 

3:154.  

 
Planområdet är ca 0,8 ha stort och 

planområdets avgränsning redovisas 

på plankartan. 

 

 

Markägoförhållanden  

All mark inom planområdet är i privat 

ägo. 

 
Orienteringskarta  

 

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN  

Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB  
Miljöbalkens 3 kapitel föreskriver att mark- och vattenområden ska användas för det eller 

de ändamål som de är mest lämpade för. Brukningsvärd jordbruksmark av nationell 

betydelse får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Skogsmark som har nationell betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.  

 

Vidare föreskrivs att särskild hänsyn ska tas till stora mark- och vattenområden som är 

opåverkade av exploateringsföretag, områden som är ekologiskt känsliga, av betydelse 

för fiske eller vattenbruk, som har natur- eller kulturvärden, som är värdefulla för 

friluftslivet, som är särskilt lämpliga för industriell produktion, energidistribution, kom-

munikationer mm eller har betydelse för totalförsvaret. Dessa områden ska så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dem. Om de är utpekade som 

riksintressen ska de skyddas mot åtgärder som kan orsaka påtaglig skada på områdena.  
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Utdrag ur länsstyrelsens Infokarta visande riksintressen för Naturvård och friluftsliv MB 3 
 

Den föreslagna nya bostadsbebyggelsen utgör en förtätning av befintlig bebyggelse inom 

Fjällbergsområdet. Förslaget omfattar ett mindre område inom fastigheten Torreby 3:154 

som föreslås utgöras av tre nya bostadsfastigheter, lite naturmark och en bussvändplats.  
 

Som framgår av ovanstående bild berörs inte området av några riksintressen för 

friluftslivet eller naturvården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Planen bedöms dock 

medföra en ur allmän synpunkt god resurshushållning och försvårar ej för det rörliga 

friluftslivet. Områdena med riksintressen är de skrafferade i bilden ovan. 

 

Särskilda hushållningsbestämmelser och, 4 kap MB  
Planområdet är, i likhet med stora delar av kustområdena i Munkedals kommun, av 

riksintresse enligt 4 kap 1 § miljöbalken med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 

finns i områdena. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma till 

stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och 

kulturvärden samt inte är ett hinder för turismens och friluftslivets, främst det rörliga 

friluftslivets, intressen. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd i form av 

kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna är inte tänkta att utgöra hinder 

för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet.  

 
De områden som nu föreslås för exploatering utgör en komplettering till befintlig 

bebyggelse och inom området finns inga kända hävdade gångstråk, och det är 
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svårtillgängligt för det rörliga friluftslivet. Området nyttjas i liten utsträckning för det 

rörliga friluftslivet och den föreslagna exploateringen bedöms inte vara i konflikt med 

riksintresset. 
 

Natura 2000  
Planområdet omfattas inte av natura 2000-område. 
 

Vattnet väster om planområdet omfattas av art- och habitatdirektivet och ingår i 

Gullmarsfjordens Natura 2000-område. Det borde inte bli någon negativ påverkan på 

detta natura 2000-område eftersom det kommer att bli ett fullgott omhändertagande av 

dagvatten, vatten och spillvatten. 
 

Naturreservat  
Hela Gullmarns vattenområde inklusive vissa strandområden skyddas som naturreservat 

genom bestämmelser i miljöbalken. Gullmars naturreservat sammanfaller med gräns för 

riksintresse för naturvård (NRO 14065) och berör inte planområdet. Gränsen för 

Gullmarns naturreservat går direkt väster om den befintliga bebyggelsen i Fjällberg. 
 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB  
Enligt Miljöbalken 5 kap. 1 §, får regeringen för vissa geografiska områden, eller för hela 

landet, meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om 

det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö eller för att avhjälpa 

skador på, eller olägenheter för människors hälsa eller miljö (miljökvalitetsnormer).  

 

Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av EU:s vat-

tendirektiv, innebär att Sveriges vattenmyndigheter ska kartlägga och analysera alla 

vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i 

Sverige samt övervaka dem. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som kommer 

att gälla för vattenmiljöerna. Målet är att alla vatten (yt-, kust- och grundvatten) ska nå 

minst god status under perioden fram till 2027. 
 

Miljökvalitetsnormen för en vattenförekomst är en rättsligt bindande bestämmelse för 

myndigheter och kommuner vid tillämpning av miljöbalken i frågor om tillåtlighet, till-

stånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, vid tillsyn eller vid meddelande 

av föreskrifter. Dessutom ska kommuner och myndigheter följa miljökvalitetsnormen vid 

planering och planläggning, till exempel enligt plan- och bygglagen.  

 

Vatten 
För samtliga kustvattenförekomster i Västerhavsdistriktet, gäller att miljökvalitetsnormen 

för ekologisk och kemisk status sätts till god status med tidsfrist till år 2021 i de fall 

normen inte redan är uppfylld.  

 

Luftföroreningar och buller 
Trafik och andra utsläppskällor ger upphov till luftföroreningar som vid höga halter är 

skadliga för människors hälsa. Ett genomförande av föreslagen exploatering medför bl.a. 

att trafiken till/från och inom området kommer att öka vilket bl.a. innebär ökade halter 

av kvävedioxid och bly. Den föreslagna exploateringen innebär dock inte någon stor 

förändring jämfört med situationen idag och planförslagets genomförande bedöms inte 

medföra överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Vägarna inom 

Fjällbergsområdet betjänar endast fastigheterna inom området och trafikmängderna blir 

därför små även efter den nu föreslagna förtätningen. De ekvivalenta ljudnivåerna för 

biltrafiken på lokalgatorna bedöms inte komma att överskrida riktvärdena varken 

inomhus eller utomhus. 
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Yt- och grundvattenförekomster 
Västerhavets vattendistrikt är indelat i ca 3000 vattenområden, så kallade 

vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer (MKN) för utvalda sjöar och vattendrag i Sverige 

berör inte direkt aktuellt planområde men väster om planområdet finns Gullmarsfjorden 

som innehar miljökvalitetsnormer för vatten. Den föreslagna förtätningen innebär en liten 

förändring jämfört med situationen idag och planområdet kommer att anslutas till 

kommunens VA-nät. Dagvattnet föreslås omhändertas lokalt. Mot bakgrund av detta 

bedöms planförslaget inte påverka miljökvalitetsnormer för vatten på ett negativt sätt. 
 

Sammantaget finns inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för luft, vatten 

och buller överskrids idag eller riskerar att överskridas genom att planförslaget 

genomförs. 
 
 

MILJÖMÅL  
Efter beslut av riksdagen 2005 har Sverige 16 övergripande miljömål. Målen beskriver de  

kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för 

att vara ekologiskt hållbara på sikt. Det övergripande målet är att vi skall lämna över ett 

samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen skall styra 

valet av åtgärder som krävs för att nå dit och kan fungera som gemensamma riktmärken 

för allt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. 
 

Av de 16 övergripande miljömålen kan nedanstående miljömål påverkas av det som 

detaljplanen föreslår: 
 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Ett rikt odlingslandskap 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 
 

I första hand är det miljömålet begränsad klimatpåverkan som är aktuellt och en något 

ökad trafik påverkar naturligtvis detta miljömål, samt frisk luft, negativt. Planområdets 

läge utanför Munkedals tätort med den service som finns i Munkedal gör ju att det byggs 

in ett bilberoende i projektet eftersom man kommer att bo knappt en mil från ett 

servicecentrum. Detta är negativt med tanke på dessa miljömål. Det som dock kan var 

positivt är att de som bor i området inte behöver köra bil till ”kusten” för att bada etc. 

och i övrigt finns det god tillgång till fin naturmiljö för rekreation. 
 

Miljömålet säker strålmiljö bedöms inte påverkas negativt av föreslagen exploateringen 

då det i detaljplanen kommer att införas en särskild bestämmelse att bostadshus ska 

uppföras enligt Boverkets byggregler (BBR) så att gällande gränsvärden för radon 

inomhus inte överskrids. 
 

Den föreslagna exploateringen innebär främst att impediment ersätts med tomtmark där 

viss användning av konstgödsel kommer att ske. Denna användning torde dock inte bli 

av en sådan omfattning att ”verksamheten” torde innebära någon försämring beträffande 

miljömålet ingen övergödning, gentemot förhållandena idag.  
 

Anslutning till kommunalt vatten- och spillvattennät samt att dagvattnet, i möjligaste 

mån, kommer att omhändertas lokalt innebär ingen negativ påverkan på miljömålen 

grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande sjöar och vattendrag. 
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Planförslaget bedöms inte heller medföra någon minskning av vattentillgången i någon 

yt- eller grundvattentäkt, förändrade infiltrationsförhållanden, avrinning eller 

dräneringsmönster med risk för översvämning/ uttorkning eller förändringar i 

ytvattenkvaliteten (bakteriologisk eller kemiskt, temperatur, eller omblandning). 
 

Den föreslagna exploateringens avgränsning innebär att ingen mark som kan användas 

för odling tas i anspråk. Detta innebär att exploateringen inte kommer att få någon 

negativ påverkan på miljömålet ett rikt odlingslandskap. 
 

Ett genomförande av planförslaget innebär att det troligtvis kommer att bli fler 

åretruntboende i Fjällberg vilket kommer att inverka positivt på miljömålet en levande 

kust och skärgård. 
 

Inom planområdet bedöms det finnas goda förutsättningar att erhålla en god bebyggd 

miljö där människor inte utsätts för störningar eller hälsorisker samt har mycket god 

tillgång till närrekreation. 
 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överensstämmelse 

med såväl de nationella som de lokala miljömålen. 

 

STRANDSKYDD  
Planområdets omfattas inte av strandskyddsförordnanden enligt miljöbalken. 

 

ÖVRIGA FÖRORDNANDEN  
Planområdet omfattas av ett förordnande enligt 113 § i Byggnadslagen från 1947. 

Upplåtelse har skett till Torreby ga:3 som förvaltas av Fjällbergs Vägförening. Kommunen 

har ansökt hos länsstyrelsen om att upphäva förordnandet för de områden som utgörs av 

kvartersmark i detaljplanen. Länsstyrelsen har i beslut 2018-04-11 upphävt §113-

förordnandet enligt Byggnadslagen för del av planområdet. 

 

Åkerholmar och stenmurar i jordbruksmark är enligt 7 kap 11 § miljöbalken utpekade 

som biotopskyddsområden. Inom planområdet finns inte några sådana åkerholmar eller 

stenmurar som omfattas av biotopskydd. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

FRAMTIDSPLAN / ÖVERSIKTSPLAN 2014 – ÖP14  
Framtidsplanen (översiktsplanen) för Munkedals kommun, ÖP 14, antogs av 

kommunfullmäktige 2014-12-17 § 96. 
 
 

ÖP14 består nu av 

två delar (en 

politisk del och en 

fakta del) med 

tillhörande tre 

mark- och vatten-

användningskartor. 

Hållbarhets-

bedömning och 

miljöbedömning 

har inarbetats i 

första delens 

avslutande kapitel. 

De fyra bilagorna 

från framtidsplanen 

2010 ligger också 

kvar som bilagor 

till nya 

framtidsplanen 

2014. 
 
 
 
 

Förslaget till ny översiktsplan är i mycket stor utsträckning baserat på innehållet i 

gällande översiktsplan ÖP 10, men har getts ett annorlunda upplägg. De olika avsnitt 

som utgjorde ÖP 10 har dels aktualiserats för att motsvara dagens förutsättningar och 

kommunens aktuella önskemål, och dels stuvats om för att kunna ordnas i tydligare 

delar. Denna nya indelning syftar till att underlätta användning och framtida bearbetning 

av planen och göra helheten så överskådlig och lättillgänglig som möjligt, för såväl 

allmänhet som tjänstemän, politiker och myndighetspersoner. 

 

Kompletteringsområdena föreslås i anslutning till befintliga bebyggelseområden. En 

utbyggnad inom dessa bedöms, efter fördjupade studier i detaljplaneskedet, kunna 

genomföras utan att medföra påtaglig skada på riksintresset. Lämpligheten av 

exploatering inom kompletteringsområdena har i princip redan prövats i samband med 

FÖP 2001 för Munkedal och Tungenäset. 

 

Enligt ÖP 14 beskrivs Gårvik med föreslagna utbyggnadsområden som följer. Röd är 

beläget på Tungenäset vid slutet av väg 813, strax söder om Torreby golfbana. 

Planarbete pågår för Övre Fjällberg. Det föreslagna bostadsområdet består av sex mindre 

och två större områden som förtätar redan befintlig bebyggelse. Fem av dessa är 

reservområden för bostadsbebyggelse på längre sikt. Det föreslagna området består av 

både skogs- och åkermark. Området ligger delvis inom kommunalt kulturmiljöområde. 

Hänsyn ska tas till kända fornlämningar, bl.a en äldre gårdsbildning, och till ädellövskog 

av högt skyddsvärde som delvis finns inom området. Genom läget nära golfbanan är 

områdena lämpliga för t ex temaboende kring golf. 

 

Utdrag ur ÖP 14 
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Bostadsområden utmed Gullmarn - Tungenäset 
Gullmarn utgör ett Natura 2000-område och ligger delvis inom riksintresse för naturvård 

och friluftsliv. I översiktsplanen föreslås såväl utbyggnad av befintliga bostadsområden 

som nya sådana. Närheten till Gullmarn – Tungenäset gör att särskilda krav på bl.a. 

omhändertagande av dagvatten och tillfredsställande va-lösningar måste ställas. 

Förutsatt att detta beaktas i fortsatt planering/bygglovsprövning bedöms ingen påtaglig 

skada på Natura 2000-området och riksintresset för naturvård och friluftsliv uppkomma. 
 
 

KOMMUNALA PROGRAM MM 
  

Bostadsförsörjningsprogram 
"Bostadspolitik i Munkedals kommun 2014 - 2019" är en sammanfattning och ett 

förtydligande av bostadspolitiken i kommunen. I dokumentet beskrivs hur kommunens 

vision om olika typer av boende ska förverkligas, befolkningsstatistik och områden för 

bebyggelse m.m. 

Strukturplan norra Bohuslän 
Kommunfullmäktige har 2009-10-26 antagit "Strukturplan/överenskommelse avseende 

användning av mark och vatten kopplat till Kustzonplanering och landsbygdsutveckling i 

norra Bohuslän". Planen ska vara vägledande för den fysiska planeringen i kommunerna i 

norra Bohuslän och gäller från l januari 2010. Strukturplanen tar fasta på att Norra 

Bohuslän är ett attraktivt område tack vare kvalitéer som naturen och landskapsbilden, 

god tillgänglighet till natur och hav, kulturhistoriska värden samt levande kustsamhällen. 

Kommunerna ska planera för en positiv och långsiktig utveckling för att främja dessa 

kvalitéer. 
 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en exploatering med 3 stycken nya enbostadshus 

avsedda för åretruntboende. Detta gör att förutsättningarna kommer att förbättras något 

för att kunna vidmakthålla en levande landsbygd. Innehållet i detaljplanen bedöms 

stämma överens med intentionerna i Strukturplanen för norra Bohuslän. 

 
 

DETALJPLANER  
För det aktuella området finns två gällande detaljplaner. Merparten av planområdet 

omfattas av en byggnadsplan från år 1972 och en mindre del i öster av en byggnadsplan 

från år 1975. I gällande detaljplaner redovisas den ianspråktagna marken mestadels som 

allmän plats, ”park” och en mindre del som Gata eller torg.  
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Utdrag ur byggnadsplan för del av Torreby 3:1, lagakraft 1972 

 

 
Utdrag ur byggnadsplan för del av Torreby 3:33, lagakraft 1975 
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KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 

Det har tidigare pågått ett planarbete inom det aktuella området. Ett ramavtal avseende 

denna planläggning tecknades år 2007, och ett planförslag, daterat 2008-06-11, var 

föremål för samråd under perioden 2008-06-27 – 2008-09-10. Kommunen upprättade 

även en samrådsredogörelse, daterad 2008-10-13. Planarbetet avslutades år 2010. 

 

Exploatören har sökt nytt plantillstånd och ett nytt ramavtal godkändes 16 mars 2016. 

Ramavtalet innebar att Byggnadsnämnden beslöt inleda detaljplaneringen av fastigheten 

Torreby 3:154 med intentioner att möjligheten att tillskapa bostäder inom det aktuella 

området undersöks. 

 

I det nya ramavtalet klargörs vissa förutsättningar för planläggning och exploateringen av 

fastigheten. De slutliga förutsättningarna för exploateringen regleras i ett 

exploateringsavtal, med utgångspunkt i detta ramavtal. Exploateringsavtalet skall 

godkännas av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun i samband med att detaljplanen 

antas.    

 

 

BEHOVSBEDÖMNING AV MKB  
Kommunen ska i ett tidigt skede ta ställning till om ett genomförande av ett planförslag 

kan antas innebära betydande miljöpåverkan eller ej. Om ett genomförande kan antas 

innebära betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas (MKB). 

 

I samband med framtagandet av ovannämnda planförslag från 2008 beslutade 

kommunstyrelsen 2008-02-06 §22 att planen inte kan anses medföra någon betydande 

miljöpåverkan. I yttrande från 2008-09-10, beträffande detta planförslag, skrev 

Länsstyrelsen att: ”Förslaget behöver inte miljöbedömas utan Länsstyrelsen instämmer i 

kommunen bedömning att förslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan”. 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 

KONSEKVENSER  

NATUR  

Förutsättningar: 

Större delen av planområdet utgörs av naturmark med ett flertal bergsformationer. 

 

Inom område har det tidigare gjorts en avverkning då ett mindre antal höga träd 

sparades. Det avverkade området är idag igenvuxet med sly. Inom området finns björk, 

ek, ask och ett fåtal tallar. På bergsformationerna finns den gamla växtligheten med 

småvuxna tallar, granar, björk, rönnbuskar och enar kvar. I östra delen av område är en 

asfaltbelagd bussvändslinga anlagd. Öster om denna bussvändslinga finne ett mindre 

område med alträd. Marken är här lägre och fuktig med en flora av örter som vitsippor, 

humleblomster m.m. 
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Förändringar och konsekvenser: 

Den mark som tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse bedöms inte hysa några höga 

värden beträffande värdefull mark och vegetation.  

 
 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

Inledning  
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av Skanska Teknik (2008-04-29 ref nr 

124890-160) för området. Syftet med utredningen var att fastställa jordlagerföljd och 

jordlagrens tekniska egenskaper samt översiktligt utreda risk för ytliga berg/blockras 

inom områdets västra del. 
 

De utförda geotekniska undersökningarna har omfattat sonderingar, provtagningar samt 

mätning av grundvattennivå och radonhalt. Undersökningarna har utförts under mars och 

april 2008. Se vidare Rapport, Geoteknisk undersökning, (RGeo). 
 

Jordlager  
I områdets östra del överlagras de naturliga jordlagren av ca 0,9-1,0 m mäktig fyllning. 

Fyllningen består i den ena av provtagningspunkterna av grusig sand med inslag av 

torrskorpelera, och i den andra av sandig siltig torrskorpelera. 

De naturliga jordlagren består överst av ett organiskt ytskikt av mull- och 

vegetationsjord, ställvis innehållande sand och silt. Ytskiktets tjocklek varierar i 

provtagningspunkterna mellan 0,15 och 0,6 m. Mulljorden vilar i huvudsak på ett ca 0,2-

0,6 m tjockt lager siltig sand. Sanden har låg till medelhög relativ fasthet. I områdets 

östra del underlagras den siltiga sanden av torrskorpelera, innehållande silt och sand, 

vilken vilar på friktionsjord ovan berg. Sonderings stopp har erhållits i fast lagrad 

friktionsjord eller på sten, block eller berg. 

 

Klassificering  
De dominerande ytjordlagren i läge för planerad byggnation är siltig sand eller fyllning 

bestående av sand eller siltig torrskorpelera. Enligt Anläggnings AMA 98 klassificeras den 

siltiga sanden som materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2 och torrskorpeleran 

klassificeras som materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Detta innebär att jorden anges 

som mycket tjällyftande. 

I söder finns en gärdesgård av runda stenar 

som avgränsning mot grannfastigheten. 

Söder om bussvändslingan är en elstation 

placerad. 

Bild tagen inom området från 

bussvändslingan mot sydväst 
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Hydrologi  
Ett grundvattenrör har installerats i friktionsjorden i områdets östra del. Mätning har 

skett vid ett tillfälle. Vid avläsningstillfället, 2008-04-13, var grundvattentrycknivån 

belägen ca l m under markytan. 
 

RADON 

Förutsättningar:  

Radonmätning har utförts på berghällar i punkt RI-R3 vid Övre Fjällberg. 

Mätningarna visar värden motsvarande lågradonhalt för bergmassan. Det 

rekommenderas dock att husen byggs med sk. radonskyddat utförande. Detta innehåller 

ett konstruktionssätt som inte ger uppenbar otäthet mot mark, t ex täta 

ledningsgenomföringar. 
 

Förändringar och konsekvenser:  

I planförslaget kommer det att införas en bestämmelse att bostadshus ska uppföras 

enligt Boverkets byggregler (BBR) så att gällande gränsvärden för radon inomhus inte 

överskrids. 

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av 

nybyggnationen. 
 

MILJÖTEKNIK  

Förutsättningar: 

Någon kontroll av jordlagrens eventuella innehåll av miljöfarliga ämnen har inte gjorts i 

denna utredning. Vår rutinmässiga kontroll vid jordprovtagning visar dock inga tecken 

(lukt, färg) på att föroreningar förekommer.  
 

Förändringar och konsekvenser:  

Inga åtgärder bedöms krävas.  
 

 

GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER  

Grundläggning  
Grundläggning av husen kan ske med platta på mark ovan naturligt lagrad jord, 

avsprängd bergyta eller på packad fyllning utifrån höjdsättning och nivån på befintlig 

mark. Den packade fyllningen skall utgöras av friktionsjord eller sprängsten. Denna skall 

utföras enligt anvisningar i Anläggnings AMA 98 kap CEB.2. 
 

I de högre belägna partierna i områdets centrala del, inom vilka byggnation planeras, 

består naturligt lagrad jord av siltig sand. Vid belastning av dessa jordlager kan en 

mindre elastisk sättning utbildas. Denna sättning bedöms dock utbildas relativt 

omgående i samband med pålastning och föranleder inte behov av speciella 

grundförstärkningsåtgärder. 
 

Inom områdets östra del skall befintliga fyllnadsmassor och underliggande mulljordsskikt 

och eventuell lera skiftas ut mot packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten i läge 

för planerade byggnader. 
 

I övrigt inom området råder, med föreslagen höjdsättning enligt detaljplan, inga speciella 

restriktioner ur grundläggningssynpunkt.  
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Dränerande lager och kapillärbrytande skikt skall utföras under bottenplattorna. 
 

All organisk ytjord skall schaktas bort före grundläggning. 

 

Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med tjälade massor. Grundläggningen ska 

dimensioneras för tjällyftande material i terrassen. 
 

Geotextil ska läggas ut mellan fyllning och naturligt lagrad jord. lordmaterial som 

används till fyllning skall förutsätta att vara av god teknisk kvalitet och vara fri från 

radon och föroreningar som kan skada miljö och hälsa. 

 

Berg  
Skanska teknik har utfört en okulär besiktning av bergslänten i områdets västra del. 

Deras bedömning är att det föreligger låg risk för ytliga bergblockras i området. Det 

förekommer enstaka lösa bergblock inom området. Dessa kommer att avlägsnas vid 

exploateringen. 
 

Schakt  
De ytliga jordlagren är siltiga och flytbenägna vid vattenmättnad. Öppna schakter skall 

därför länshållas med filterförsedda pumpgropar. För att inte få en grundvattenström in i 

gropen bör dessa placeras minst 0,5 m under lägsta schaktbottennivån. Tiden mellan 

schakt och utläggning av fyllning bör vara så kort som möjligt. 
 

Skärningsslänter kan behöva förses med erosionsskydd av tex krossmaterial. 

Omfattningen avgörs i samband med att arbetena utförs. 
 

Schakt i lager av siltig sand över grundvattenytan bör ske med lutning 1: 1,5 eller 

flackare. 

 
 

BEBYGGELSE  

Bostäder  

Förutsättningar:  

Inom planområdet finns idag ingen befintlig bebyggelse men gränsar till bostadsområdet 

Övre Fjällberg som består av 14 bostadshus. Området gränsar i öster till en traditionell 

stuga med garage och uthus.  

 

Detaljplanens syfte är att kunna avstycka sammanlagt 3 stycken nya fastigheter för 

enbostadshus i enlighet med ovanstående bild. 

 

Förslaget omfattar ett mindre område inom fastigheten Torreby 3:154. Den nordvästra 

delen, delområde 1, som fanns med i samrådshandlingen har tagits bort. I den sydöstra 

delen föreslås tre nya bostadsfastigheter (”3 tomter”), lite naturmark och en 

bussvändplats.  

Det aktuella exploateringsförslaget bygger på att kommunen vill möjliggöra ytterligare 

exploateringar av områden för åretruntboenden och erbjuda möjlighet till ett kustnära 

boende. I den nya översiktsplanen för Munkedal (ÖP14) är området angivet som ett 

kompletteringsområde för bostäder. Dessa kompletteringsområden föreslås i anslutning 

till befintliga bebyggelseområden. En utbyggnad inom dessa bedöms, efter fördjupade 

studier i detaljplaneskedet, kunna genomföras utan att medföra påtaglig skada på 

riksintresset. 
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I planförslaget har alla bostadsfastigheterna gjorts så stora att alla fastigheterna skall 

kunna bebyggas med bostadshus för åretruntboende. I detaljplanen har det införts en 

bestämmelse att minsta tillåtna fastighetsstorlek skall vara 1200 m2. Fastigheterna inom 

planområdet föreslås kunna bebyggas med bostadshus men även med uthus/ garage. 

Största totala byggnadsarea för bostadshusen är 160 m2 + 40 m2 biarea, sammanlagt 

200 m2 per tomt. 
 

Inom, eller i direkt anslutning till planområdet finns ingen befintlig värdefull 

byggnadsmiljö att anpassa ny byggnation till. I PBL anges att byggnader skall ha en färg 

som är lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. I 

detaljplanen har byggnadernas utformning reglerats genom olika typer av 

planbestämmelser. Beträffande dessa bygg- och utformningsbestämmelser, se 

plankartan. 
 

Det är även viktigt att tänka på att byggnader bör placeras med tanke på utnyttjande av 

solenergi samt rådande sol- och vindförhållanden på respektive tomt. 

 
 

SERVICE  

Förutsättningar:  

Planområdet ligger cirka 7 kilometer från Munkedal centrum med både kommersiell och 

offentlig service. Det finns ingen service inom eller i närheten av planområdet. I Torreby 

finns golfbana och restaurang. Nordväst om golfbanan finns en småbåtshamn och 

badplats. 
 

Förändringar och konsekvenser:  

Planområdets behov av både kommersiell och offentlig service tillgodoses främst genom 

det utbud som finns i Munkedal.  

Utdrag ur plankartan 
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FORNLÄMNINGAR  

Förutsättningar:  

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. 

 

Förändringar och konsekvenser:  

Planförslaget innebär inte någon påverkan på någon registrerad fornlämning.  

 

KULTURMILJÖ  

Förutsättningar:  

Kommunen har ett kulturminnesvårdsprogram från 1995 som redogör för det rika 

kulturhistoriska arv som kommunen har. Kulturminnesvårdsprogrammet redovisar 

kommunala förslag till åtgärder för vård eller skydd av utpekade områden, de s k 

”kommunala kulturmiljöerna”.  

 
En rad områden pekas ut som värdefulla kulturmiljöer vilka tillsammans representerar 

kommunens lokala historia och placerar in Munkedal i ett bohuslänskt perspektiv. 

Munkedals kommun är mycket rik på fornlämningar men också på värdefulla 

kulturmiljöer från framförallt 1800-talet och tidigt 1900-tal. Länsstyrelsen och Bohusläns 

museum är de regionala instanser som bevakar dessa intressen.  
 

Planområdet ligger dock inte inom detta kulturminnesvårdsprogram. 

 

Förändringar och konsekvenser:  

Planförslaget kommer inte att påverka jordbrukslandskapet eller den långa kedjan av 

fornlämningstyper.  

 
 

GATOR OCH TRAFIK  

Gator, gång- och cykelvägar 

Förutsättningar:  

Planområdet angöres via Trafikverkets väg 813, som sträcker sig öster om planområdet, 

ner mot Röd. Via väg 813 trafikerar bland annat bostadsområdena Nedre och Övre 

Fjällberg med totalt 36 hus. Väg 813 är en återvändsgata som slutar i Röd. Från väg 813 

trafikerar planområdet via det befintliga vägnätet inom bostadsområdet Övre Fjällberg. 

Standarden på detta befintliga vägnät är relativt bra. På de befintliga vägarna hanteras 

inget farligt gods. 
 

Det finns vissa brister avseende säkerheten i dag både för gående och för cyklister, 

eftersom de oskyddade trafikanterna är integrerade med biltrafiken. Vägarnas standard 

inbjuder dock inte till att köra bil i några högre hastigheter. Det aktuella förhållandet är 

även det vanliga på landsbygden. 
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Busslinjen 839 trafikeras av 

Västtrafik AB och har en 

turtäthet på 6 avgångar på 

vardagar. Inom 

planområdet finns en 

bussvändslinga och här 

finns även en busshållplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Befintlig busslinga inom planområdet 
 

Gc-väg ut mot Tungenäset är påbörjad, i dagsläget färdig till Bergs gård. Det är oklart 

när fortsatt utbyggnad kommer att ske. 

 

Förändringar och konsekvenser:  

Den nya bostadsbebyggelsen beräknas innebära en trafikökning på befintlig väg, öster 

om området, med ca 15 fordonsrörelser/dag (3 enheter x 5 fordonsrörelser /dygn). Med 

denna trafikökning bedöms det inte vara nödvändigt med några trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder på befintligt trafiknät. 
 

Befintlig bussvändslinga och hållplats blir kvar i nuvarande läge. 
  

KOLLEKTIVTRAFIK  

Förutsättningar:  

Följande typer av kollektivtrafik berör Munkedals kommun: pendeltågstrafik på 

Bohusbanan, expressbusstrafik, reguljär busstrafik, färdtjänst och skolskjuts. Dessa 

system hanteras på regional nivå av Västtrafik och kommunen. Resecentrum för 

expressbusstrafiken finns i Håby. 
 

Närmsta busshållplats finns inom planområdet (se ovan). 
 

Förändringar och konsekvenser:  

Områdets kollektivtrafikförsörjning är ganska väl tillgodosedd med tanke på 

planområdets läge ”ute på landet”. 
  

 

PARKERING  

Förutsättningar:  

Alla bostadstomterna kan nås från befintligt vägnät. 
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Förändringar och konsekvenser:  

Eftersom bostadstomterna inom planområdet är relativt stora föreslås parkeringen lösas 

inom den egna tomten. Med tanke på de föreslagna tomternas storlek bedöms det inte 

finnas behov av att anordna några separata gästparkeringar.  
 
 

TILLGÄNGLIGHET  

Förutsättningar:  

Vid utarbetandet av planförslaget har krav på god tillgänglighet beaktats och alla 

bostadsfastigheter kan, på olika sätt, nås från befintligt vägnät.  
 

Förändringar och konsekvenser:  

Hur kraven på tillgänglighet kommer att tillgodoses, avgörs i samband med byggnads- 

och markprojekteringen och därmed vid kommande bygglovsprövning och bygganmälan. 

 
 

FRIYTOR  

Lek och rekreationsområden  

Förutsättningar:  

Enlig ÖP 14 är genomtänkta grönområden inom och i direkt anslutning till samhällena 

viktiga för att skapa en bra miljö för människor att bo och leva i. Tillgängligheten till 

grönområden 

är mycket god i hela kommunen. Den aktuella planläggningen innebär en komplettering 

av befintlig bostadsbebyggelse i ”lantlig” miljö där omgivande markområden erbjuder 

rika tillfällen till rekreation och friluftsliv med strövområden, naturstigar och bad inom 

gångavstånd. 
 

Förändringar och konsekvenser:  

Planområdets tillgång till friytor och rekreationsområden är väl tillgodosedd. 

 
 

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar: 

Inom kommunen finns fyra kommunala avloppsreningsverk, i Munkedal, Torreby, 

Hedekas och Dingle. I Torrebys reningsverk behandlas spillvatten från närområdet i 

Torreby. Vid avloppsreningsverken renas avloppsvatten från hushåll, företag, industrier 

m.m. som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Reningsprocessen 

utvecklas kontinuerligt och följer de krav som finns i bl.a. miljöbalken. I anslutning till 

vissa av verken har det anlagts våtmarker som ett ”fjärde steg” i syfte att minimera 

utsläpp av kväve och fosfor.  
 

Under 2017 var kapacitetsutnyttjandet (personekvivalent, pe): 
 

Verk  Dimensionering (pe) Medelbelastning 2017 (pe) Anslutna 
Torreby 700 196 435 
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Förändringar och konsekvenser:  

För bebyggelsen i Torrebys närområde finns alltså ett lokalt reningsverk med kapacitet 

för att ansluta ytterligare bebyggelse. Den nya planerade bebyggelsen föreslås anslutas 

till det kommunala VA-nätet. Området kommer efter beslut i Kommunfullmäktige att ingå 

i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

 

Dagvatten  

Förutsättningar:  

Genom att styra flöden och skapa förutsättningar för ett lokalt omhändertagande av 

dagvatten i våtmarker och fördröjningsdammar är det möjligt att reducera mängden 

föroreningar som tillförs recipienterna (mottagningsområden med dess växter och djur). 

En höjning av havsytan i enlighet med olika klimatscenarier kan medföra framtida 

problem med för lågt placerade dagvattensystem. 
 

Planområdet gränsar i väster till Gullmarn naturreservat/natura 2000, vilket innebär att 

det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden (särskilt 

skyddsvärda). Natura 2000 skyddar växter, djur och deras livsmiljöer och är skyddade av 

7 kap. i miljöbalken. 
 

Förändringar och konsekvenser:  

Dagvattnet föreslås i möjligast mån omhändertas lokalt genom infiltration. 

 

Värme  

Förutsättningar:  

Inom planområdet finns inte förutsättningar för att använda fjärrvärme eller 

närvärmecentral för uppvärmning av de nya bostadshusen.  
 

Förändringar och konsekvenser:  

Uppvärmningen av bostadshusen inom planområdet skall ej utföras med direktverkande el 

utan bostadshusen bör uppvärmas via ett vattenburet system. Uppvärmning ska i 

möjligaste mån ske med förnyelsebara energikällor. 
 

Vid all byggnation bör byggherren tänka på utnyttjandet av solenergi med möjligheten 

att uppföra passivhus/lågenergihus. 
 

El, tele och bredband  

Förutsättningar:  

Elförsörjningen inom området ombesörjer Ellevio såsom nätägare och elförsörjningen till 

planområdet sker över det befintliga elnätet. 
 

För telenätet ansvarar TeliaSonera. 
 

God internetåtkomst är en efterfrågad kvalitet i ett attraktivt boende, för att exempelvis 

kunna medge effektivt distansarbete från hemmet och främja små- och egenföretagande 

i kommunen. I Munkedal erbjuds kapacitetsstark bredbandsuppkoppling genom optisk 

fiberanslutning till alla fastigheter som så önskar på hela landsbygden. Utbyggnad av 

nätet sker genom ett mycket stort ideellt engagemang i tio olika fiberföreningar. Dessa 

fiberföreningar arbetar för att samtliga hushåll på landsbygden ska ha möjlighet till en 

bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s redan år 2014, samma mål som regeringen 
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har för år 2020. Nätet är ett så kallat ”Öppet nät” där fler bredbandsoperatörer erbjuds 

möjligheten att sälja sina tjänster eller köpa kapacitet av fiberföreningen. Planområdet 

omfattas av ”Torreby Fiber Ekonomisk förening”. 

 

Förändringar och konsekvenser:  

Ett område för transformatorstation har avsatts inom planområdet. 
 

För utbyggnad av bredband anläggs skyddsrör i samband med dragning av el- och 

telekablar.     
 

Avfallshantering  
Gällande avfallsplan är fastställd av kommunfullmäktige 1994. Munkedals kommun är 

sedan 2004 tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner delägare, i 

Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän. På Hästeskeds 

avfallsanläggning finns en återvinningscentral där företag och hushåll kan lämna allt 

slags avfall. Sorterat avfall mellanlagras på avfallsanläggningen i väntan på vidare 

transport. Här finns också särskilda lagringsutrymmen för farligt avfall. Själva deponin på 

Hästeskedsmossen är avvecklad sedan 2012. Efter nu avslutad deponi bedrivs ändå 

sortering, mellanlagring och lastningsverksamhet där. Det avfall, där ingen annan 

behandlingsmetod än deponering är möjlig (ca 1% av allt avfall,) transporterar Rambo 

till, för varje speciellt avfallsslag, lämplig deponianläggning inom Västra Götaland. 

Brännbart avfall skickas till den nya förbränningsanläggningen i Uddevalla 

(Lillesjöverket). 
 

Förändringar och konsekvenser:  

Planförslaget innebär inga förändringar beträffande sophanteringen inom området. 
 

HÄLSA OCH SÄKERHET  

BRANDSÄKERHET  

Förutsättningar:  

Inom området finns idag inte några brandposter. 

 

Förändringar och konsekvenser:  

Gatunätet ger tillräcklig åtkomlighet och avståndet mellan gatunät och fastigheterna 

inom planområdet överstiger inte 60 meter. Brandvattenförsörjningen för området ska 

följa anvisningarna i VAV P83 från Svenskt Vatten. 

 

 

VÄGTRAFIKBULLER  

Förutsättningar:  

Följande riktvärden får ej överskridas vid nybyggnation av bostäder vad avser trafikbuller 

från vägtrafik: 

60 dB(A), ekvivalentnivå, utomhus vid fasad. 

30 dB(A), ekvivalentnivå, inomhus. 

45 dB(A), maximalnivå, inomhus. 

70 dB(A), maximalnivå, utomhus på uteplats. 
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Ekvivalentnivån är ett sammanvägt värde över en längre tid (oftast ett dygn) och 

maximalnivån redovisar förhållandena vid en enstaka fordonspassage. 

 

Förändringar och konsekvenser:  

Den befintliga, samt den nya bostadsbebyggelsen, inom området kommer endast att 

generera ca 90 fordonsrörelser per dygn (14+4 x 5 = 90). Bussen har 6 turer på 

vardagar och vänder vid bussvändslingan. Trafikmängderna blir därför små och de 

ekvivalenta ljudnivåerna för biltrafiken på det befintliga lokala trafiknätet bedöms inte 

komma att överskrida riktvärdena varken inomhus eller utomhus.  
 

Beträffande eventuellt trafikbuller från väg 813, öster om planområdet, så är även 

trafiken på denna väg mycket liten, och inte heller i detta fallet bedöms det bli något 

problem eftersom avståndet från det närmsta nya huset till väg 813 är ca 125 meter. 
 

 

TRANSPORTER AV FARLIGT GODS  

Förutsättningar: 

Inga transporter av farligt gods sker idag genom området.  

 

Förändringar och konsekvenser:  

Inga verksamheter som föranleder transport av farligt gods planeras heller inom 

planområdet.  
 

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR  

Förutsättningar:  

Klimatscenarier indikerar för de kommande 100 åren att bl.a. ökad nederbörd med ökade 

flöden i vattendrag och förhöjda nivåer i sjöar och vattendrag kan förväntas. För 

information om hur risker för översvämning kan hanteras i planeringen hänvisas till 

länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten”. Vid nybyggnad av bostadsbebyggelse 

rekommenderas lägsta nivå för överkant bottenplatta för byggnader vara ca 3,5 meter 

över normalvattennivån (RH 2000).  
 

Förändringar och konsekvenser:  

Eftersom det lägst belägna huset inom planområdet kommer att ligga på ca + 43 meter 

över grundkartans nollplan bedöms den nya bostadsbebyggelsen inte påverkas av 

förhöjd havsnivå under överskådlig tid. 
 

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR  

PLANARBETET 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900, SFS 2014:900). 

Planen handläggs enligt rutinerna för standardförfarande. 
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TIDPLAN 
Beslut i BN om utställning   2018–06 

BN:s beslut om godkännande av granskningsutlåtande 2018–09 

KF:s beslut om antagande   2018–09 

Laga kraft     2018–10 
 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagandet anslagits på Munkedals 

kommuns anslagstavla om överklagande av planen inte sker. Efter det att planen vunnit 

laga kraft kan bygglov erhållas och utbyggnaden av området påbörjas.   

 

 

GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
 

Före genomförandetidens utgång får, mot berörda fastighetsägares bestridande, 

detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter 

genomförandetidens slut har kommunen större frihet att ändra eller upphäva planen. 

Detaljplanen är dock gällande, även efter genomförandetidens utgång, tills den ändras 

eller upphävs.  

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

HUVUDMANNASKAP 
Kommunen är inte huvudman för allmänna platser i detaljplanen. Detaljplanen innebär 

inte något genomförande av nya anläggningar inom allmän platsmark. Är naturligt att 

även den nya planen får enskilt huvudmannaskap. Nu gällande detaljplan, en 

byggnadsplan från år 1972, har enskilt huvudmannaskap. Gatan norr om planområdet 

ansvarar Fjällbergs vägförening för. 
  
 

ANSVARSFÖRDELNING 
Ansvarsfördelningen kan sammanfattas enligt nedanstående: 
 

Anläggning Genomförande Drift 
Allmänna platser   

GATA Torreby Golf AB Fjällbergs Vägförening 

NATUR Torreby Golf AB Fjällbergs Vägförening 

VA- anläggningar Munkedal Vatten AB Munkedal Vatten AB 

El- anläggningar Ellevio Ellevio 

Tele-anläggningar Skanova Skanova 

   

Kvartersmark   

B Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

VA-anläggningar Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

Dagvattenledningar Respektive 
fastighetsägare 

Respektive 
fastighetsägare 

VA-anläggningar inom  
 u-områden 

Munkedal Vatten AB Munkedal Vatten AB 
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Fastighetsreglering och fastighetsindelning 

Torreby Golf AB ansöker om fastighetsbildning. Denna förrättning kommer också att 

behandla eventuella krav på ersättning enligt 40 § anläggningslagen, då en 

gemensamhetsanläggning minskar i omfattning. 
 

Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom kommunalt VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

och planområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Dagvatten 

omhändertas lokalt och är fastighetsägarens ansvar. 
 

Vägar (GATA) 

Gatan inom planområdet utgörs av en befintlig bussvändslinga och inga nya anläggningar 

erfordras. 

 

Naturmark (NATUR) 

Inom planområdets östra del har markområden avsatts som NATUR-mark. Denna mark 

behöver inte iordningställas men väl skötas.  

 

Parkering 

Parkering för bostadshusen anordnas av fastighetsägaren inom den egna tomten. 

 

El 

För områdets elförsörjning svarar lokalt eldistributionsföretag. På beställning dras ledning 

fram till mätarskåp innanför tomtplatsgräns. 
 

 

AVTAL 
Ett ramavtal tecknades i mars 2016 mellan Torreby Golf AB och Byggnadsnämnden, 

Munkedals kommun. Ramavtalet innebar att Byggnadsnämnden beslöt inleda 

detaljplaneringen av fastigheten Torreby 3:154 med intentioner att möjligheten att 

tillskapa bostäder inom det aktuella området undersöks.  
 

I ramavtalet klargörs vissa förutsättningar för planläggning och exploateringen av 

fastigheten. De slutliga förutsättningarna för exploateringen regleras i ett 

exploateringsavtal, med utgångspunkt i detta ramavtal. Exploateringsavtalet skall 

godkännas av Kommunfullmäktige i Munkedals kommun i samband med att detaljplanen 

antas. 
 
    

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

ÄGOFÖRHÅLLANDE 
Planområdet är ca 0,8 ha stort. All mark inom planområdet ligger inom fastigheten 

Torreby 3:154 som är i privat ägo. Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av 

den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. 
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ALLMÄN PLATS 
Erforderligt utrymme för allmän plats, GATA samt NATUR, inom fastigheten Torreby 

3:154 är redan, enligt ett 113 § förordande, upplåtet till Torreby ga:3, som förvaltas av 

Fjällbergs vägförening. 
 
 

KVARTERSMARK 
Genom detaljplanen skapas bl a nya byggrätter för bostadsändamål och sammanlagt tre 

stycken nya bostadsfastigheter kan bildas genom avstyckning inom planområdet. 

Torreby Golf AB ansöker om fastighetsbildning.  
 
 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Planområdet ligger inom ett område som redan idag är upplåtet till 

gemensamhetsanläggningen Torreby ga:3 för skötsel av vägar och grönområden. 
 

De nya fastigheterna inom planområdet skall ingå i gemensamhetsanläggningen Torreby 

ga:3 och gemensamhetsanläggningen behöver omprövas för att ta med de nya 

fastigheterna. Gemensamhetsanläggningen behöver också omprövas så att 

kvartersmarken inom planområdet inte längre ingår i de grönområden som idag sköts av 

Fjällbergs Vägförening. 
 

Torreby Intressenter AB ansöker om omprövning av gemensamhetsanläggningen Torreby 

ga:3. Återstående allmän platsmark inom planområdet bör även fortsättningsvis ingå i 

gemensamhetsanläggningen Torreby ga:3, och förvaltas av Fjällbergs Vägförening. 

Frågan avgörs i kommande anläggningsförrättning. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut 

om fördelning av kostnader för anläggningarna, andelstal, drift- och underhållsfrågor 

mm. I anläggningsförrättningen blir fastighetsägare som har del i Torreby ga:3 sakägare. 

Det innebär att de får möjlighet att lämna synpunkter samt yrka hur de vill att 

gemensamhetsanläggningen skall omformas.  
 
 

LEDNINGSRÄTT 
Munkedal Vatten AB (Munkedals kommun) har ledningsrätt för VA-ledningar inom u-

område på kvartersmark för vatten- och spillvattenledningar. Inga nya huvudledningar 

behöver anläggas som en följd av exploateringen. 
 
 

FÖRORDNANDE ENLIGT BYGGNADSLAGENS 113 § 

Planområdet omfattas av ett förordnande enligt byggnadslagens 113 §. Upplåtelse har 

skett till gemensamhetsanläggningen Torreby ga:3, som förvaltas av Fjällbergs 

Vägförening. Kommunen har ansökt hos länsstyrelsen om att upphäva förordnandet för de 

områden som utgörs av kvartersmark i detaljplanen. Länsstyrelsen har i beslut 2018-04-11 

upphävt §113-förordnandet enligt Byggnadslagen för del av planområdet. Beslutet har ej 

vunnit laga kraft. Detaljplanen kan ej antas förrän beslutet om upphävandet av 

förordningen vinner laga kraft. Vid årsskiftet 2018/2019 kommer förordnande enligt 

byggnadslagens 113 § automatiskt att upphöra.  
 
 

EKONOMISKA FRÅGOR  

PLANLÄGGNINGSKOSTNADER 
Kostnader förenade med planläggningen bekostas av Torreby Golf AB.  
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EXPLOATERINGSAVTAL 
Ett exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Torreby Golf AB och kommunen. 

Avtalet kommer att reglera avgifter för bygglov, planavgift och VA-avgifter. Avtalet 

reglerar även ansvar för förrättningar och hur relationen med Fjällbergs vägförening ska 

ordnas. 

 

FASTIGHETSBILDNING 
Torreby Golf AB står för fastighetsbildningskostnader i samband med avstyckning av 

fastigheter inom planområdet. 

 
 

LEDNINGSRÄTT 
Torreby Golf AB bekostar förrättning för inrättande av ledningsrätt för VA-ledningar inom 

planområdet. 
 

 

VA-ANSLUTNINGSAVGIFT 
VA-anläggningsavgift ska erläggas när anslutningspunkt vid tomtgräns är anvisad. 

Anläggningsavgiftens storlek, när betalning ska ske och övriga villkor för anslutning, 

bestäms av den vid varje tidpunkt gällande kommunala taxan för vatten och avlopp med 

tillhörande regler. 

 
 

GEOTEKNIK 
Geotekniska åtgärder som krävs för byggnader och anläggningar inom kvartersmarken 

bekostas av berörd fastighetsägare. 

 
 

PLANAVGIFT 
Vid bygglovsprövning kommer planavgifter och bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande 

taxa. 
 
 

 

MEDVERKANDE I PLANARBETET  
Munkedals kommun:  Mats Tillander, samhällsbyggnadschef 

   Lisa Gunnarsson, planhandläggare 

CIM&BIM Arkitekter AB:  Lars-Erik Andersson, planarkitekt 

 
 

 

 

Lars-Erik Andersson  Mats Tillander 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
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13(15) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 178     Dnr: KS 2017-275 
 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer. 
 
Sammanfattning 
 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar:  

 Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits 
ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den 
landstingsfinansierade öppna vården  

• Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna  

• Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.  
 
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse 
om tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket 
belopp (kap 4, § 5).  
 
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och 
sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 2018-01-01 till 2018-09-24 
med 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. Denna hantering 
har gett tid för att arbeta vidare med dialog och framtagande av förslag kring 
ekonomisk modell för betalansvar samt smärre justeringar av riktlinjen.  
 
Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun för 
inneliggande färdigbehandlade patienter, infaller om kommunen har ett 
genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en kalendermånad.  
 
En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 
kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden x Antal utskrivna personer som 
omfattas av denna överenskommelse x 7 100 kr). Genomsnittet summeras efter 
varje månad.  
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras 
särskilt.  
 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja  
2019-01-01. Förlaget innebär att under 2019 inträder en kommuns 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som 
omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 
2020-03-31 inträder en kommuns betalansvar efter 7 dagar. Under denna tid 
gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret 
på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, 
och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit 
inskriven.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 178 
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.  
 
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom 
redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika 
ut beroende på den enskildes behov.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-27. Gemensam 
riktlinje om in- och utskrivnings från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivnings från sluten hälso- och 
sjukvård. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande 
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland 
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.  
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande 
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland 
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.  
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 
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  2018-08-27 Dnr: KS 2017-275
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Pia Settergren 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Omsorg

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande riktlinje som 
reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunens 
betalningsansvar efter utskrivning.  
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30. 
 

Sammanfattning 
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar:  

 Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut 
från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den 
kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den landstingsfinansierade 
öppna vården  

• Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver 
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna  

• Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.  
 
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse om 
tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket belopp 
(kap 4, § 5).  
 
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och 
sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 2018-01-01 till 2018-09-24 med 
2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. Denna hantering har gett 
tid för att arbeta vidare med dialog och framtagande av förslag kring ekonomisk 
modell för betalansvar samt smärre justeringar av riktlinjen.  
 
Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun för 
inneliggande färdigbehandlade patienter, infaller om kommunen har ett 
genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en kalendermånad.  
 
En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal 
kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden x Antal utskrivna personer som omfattas av 
denna överenskommelse x 7 100 kr). Genomsnittet summeras efter varje månad.  
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras 
särskilt.  
 
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja  
2019-01-01. Förlaget innebär att under 2019 inträder en kommuns betalningsansvar 
för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna 
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överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 
enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till 2020-03-31 inträder en 
kommuns betalansvar efter 7 dagar. Under denna tid gäller individberäkning. Från 
och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den 
enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård, och samma genomsnittsmodell 
gäller oavsett var i slutenvården en person varit inskriven.  
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas ut 
från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det inte 
är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.  
 
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom redaktionella 
ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika ut beroende på 
den enskildes behov.  
 
Beredning  
4 maj 2018; Samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och VGR har vid sitt 
sammanträde beslutat att rekommendera huvudmännen att anta ifrågavarande 
överenskommelse med riktlinje  
22 maj 2018; VästKoms styrelse  
 
Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 14 juni 2018 beslutat  
att rekommendera medlemskommunerna att anta bifogade överenskommelse med 
tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland 
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga nya ekonomiska tillkommer med beslutet 

Barnkonventionen 
Ingen påverkan på barn 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
MAS 
Avdelningschef stöd  
Avdelningschef vård och omsorg 
Kvalitetsutvecklare 

Rickard Persson Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Omsorg  
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Om riktlinjen  
Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i 

överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård.  

I riktlinjen beskrivs in-och utskrivningsprocessens olika steg. Under varje rubrik 

specificeras öppenvårdens, slutenvårdens, kommunal hälso- och sjukvård och 

socialtjänstens ansvar i respektive processteg. 

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som 

respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från 

gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter.  

Den fastställda IT-tjänsten och Nationell Patientöversikt (NPÖ) ska användas. 

Varje vårdgivare och socialnämnd har ansvar för att verksamheten arbetar 

utifrån denna regionala riktlinje, och utifrån regional rutin. Vårdval och den 

enskildes rätt att välja vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet ska beaktas.  

Målgrupp 
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 

riktlinje.  

Processen ser olika ut beroende på om den enskilde har behov av samordnade 

insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller 

socialtjänst efter utskrivning eller inte. 
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      Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs på sjukhuset 
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Process utan behov av samordning efter utskrivning 
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Process av samordning inför utskrivning till öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård  
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Samtycke 
In- och utskrivningsprocessen förutsätter samtycke från den enskilde. Om 

samtycke till samordning och utbyte av information lämnas genomförs 

utskrivningsprocessen enligt denna riktlinje. Varje verksamhet måste förvissa sig 

om att samtycke har lämnats. 

När samtycke inte lämnas ansvarar respektive verksamhet för att dokumentera 

planerade insatser inom sitt ansvarsområde. Respektive verksamhet ansvarar 

också för att dokumentera att samtycke inte lämnats. 

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan 

samtycka till att en uppgift lämnas ut tillämpas regleringen i offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL 25 kap § 13). 

Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna riktlinje hanteras i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

Kommuners betalningsansvar 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 

under en kalendermånad.  

Villkoren för att betalningsansvaret ska inträda är att:   

 Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt denna riktlinje 

 Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar enligt 
riktlinjen 

 Om samordnad individuell planering ska göras ska öppenvården ha kallat 

till SIP-möte enligt denna riktlinje   
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Vårdbegäran/Remiss  
Vårdbegäran och remiss är första steget i processen.  

Öppenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 

När öppenvården initierar akut eller planerad inskrivning i 
slutenvård ska en vårdbegäran/remiss medfölja, sändas eller 
vidarebefordras till slutenvården, och andra berörda 
verksamheter.  
 
Denna vårdbegäran/remiss ska innehålla: 

 kontaktuppgifter 

 vad den egentliga försämringen är 

 aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 

 den enskildes funktionstillstånd 

 boendeform 

 pågående insatser 

 om fast vårdkontakt redan finns 
 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information ska sådan överföras.  
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Uppmärksamma och efterfråga kompletterande information.  
 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om den enskilde är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård 
och samtycke finns ska en vårdbegäran göras i IT-tjänsten. 
Detta gäller vid både akut och planerad inskrivning i 
slutenvården.   
 
Informera om: 

 kontaktuppgifter 

 vad den egentliga försämringen är 

 aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för 
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel 

 den enskilde funktionstillstånd 

 boendeform 

 pågående insatser 
 
Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information ska sådan överföras.  
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Socialtjänstens 
ansvar 

Vid behov bör även socialtjänsten göra en vårdbegäran i IT-
tjänsten eller komplettera med socialtjänstens insatser i 
befintlig vårdbegäran.  
 
Informera om:  

 kontaktuppgifter 

 pågående insatser 

 aktuell situation 

 annan relevant information 
 

Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och 
slutenvården efterfrågar information bör sådan överföras. 
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Inskrivningsmeddelande  
Steg två i processen är inskrivningsmeddelandet. Här påbörjas samordning och 

utbyte av information, via IT-tjänsten eller på annat sätt, mellan verksamheterna.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Skicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter 
inom 24 timmar efter att behandlade läkare bedömt att den 
enskilde kan ha behov av insatser efter utskrivning. Om 
bedömningen sker i ett senare skede i vårdförloppet ska ett 
inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att 
bedömningen gjordes. Om primärvårdsrehabilitering är vald, 
ska de också meddelas om inskrivningen.  
 
Om den enskilde samtycker ska inskrivningsorsak meddelas i 
anslutning till inskrivningsmeddelandet. Samtycke behöver 
dock inte inhämtas för att skicka ett inskrivningsmeddelande 
utan inskrivningsorsak. 
 
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla: 

 namn och personnummer 

 i vilken kommun den enskilde är folkbokförd 

 vilken vårdcentral den enskilde är listad på och/eller 
vilken specialistmottagning den enskilde har sin 
pågående behandling vid 

 preliminärt datum för utskrivning 
 
Efterfråga samtycke för samordning och utbyte av 
information inför utskrivning och meddela det till berörda 
verksamheter. Om samtycke inte ges ska berörda 
verksamheter meddelas även om detta.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
 
Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 
Ta emot och meddela berörda verksamheter inom 
kommunen.  
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde.  
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Påbörja samordning och utbyte av information med berörda 
verksamheter. 
 
Ta emot och meddela berörda verksamheter inom 
kommunen. 
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Fast vårdkontakt utses i öppenvård  
Öppenvårdens 
ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses. Fast 
vårdkontakt ska vara en tydligt utpekad person. 
 
Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt kan hen 
fortsätta att vara det. 
 
Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka 
och samordna sina insatser samt bestämma vem som ska 
ansvara för att kalla till SIP-möte. 
 
Meddela den fasta vårdkontaktens kontaktuppgifter till 
berörda verksamheter. 
 
Meddela den enskilde om vem som är utsedd till fast 
vårdkontakt. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Planering inför utskrivning  
Varje verksamhet ansvarar för sin egen planering men också för samordning och 

utbyte av information med andra berörda verksamheter samt den enskilde. 

Slutenvården har huvudansvaret för att samordning sker fram till överlämningen 

till den enskildes fasta vårdkontakt. 

Planeringen pågår från det att inskrivningsmeddelande skickats till dess att den 

enskilde är hemma. Planeringen ska säkra att den enskildes behov är 

omhändertagna fram tills den samordnade individuella planen (SIP) görs. Om den 

enskilde inte har behov av samordnade insatser efter utskrivning ska planeringen 

säkra en trygg utskrivning. Bedömningen att en SIP inte behövs ska i sådana fall 

meddelas alla berörda verksamheter.  

Den enskilde har under planeringen rätt att av socialtjänsten bli informerad om 

sin möjlighet att ansöka om insatser.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
Om samordnade insatser behövs, komma överens med 
slutenvården om när samordningsansvaret övergår till den 
fasta vårdkontakten.  
 
Om samordnade insatser behövs ska den fasta 
vårdkontakten komma överens med den enskilde och andra 
berörda om lämplig tidpunkt för SIP-möte. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Utreda och fastställa fortsatta behov av hälso- och sjukvård. 
Om behov av rehabiliterande insatser i öppenvård finns ska 
den enskilde tillfrågas om vilken rehabiliteringsenhet hen 
väljer/har valt. Löpande informera berörda verksamheter om 
den enskildes situation.  
 
Om samordnade insatser behövs, komma överens med 
öppenvården om när samordningsansvaret övergår till den 
fasta vårdkontakten. 
 
Involvera den enskilde och/eller närstående. 
 
För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig 
chefsöverläkare medverka i samordning och planering med 
samtliga berörda verksamheter.  
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter.  
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Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Informera om socialtjänstens insatser. Ta emot eventuell 
ansökan från den enskilde, utreda och bedöma behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd och 
service för vissa funktionshindrade. 
 
Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter. 
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Meddelande om utskrivningsklar 
Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när hen är utskrivningsklar. Därför 

beskriver detta processteg även vilken information slutenvården ska lämna i 

samband med utskrivning. Det är en förutsättning för en snabb utskrivning att 

Meddelande om utskrivningsklar och Information vid utskrivning sker parallellt. 

Öppenvårdens 
ansvar 

 

Slutenvårdens 
ansvar 

Behandlande läkare bedömer att den enskilde är 
utskrivningsklar, det vill säga inte längre har behov av den 
slutna vårdens resurser. Därefter meddelar slutenvården 
berörda verksamheter om detta. 
 

Slutenvården säkrar att nödvändig information är överförd 
till berörda verksamheter, och att den enskilde är 
informerad.  
 
Nödvändig information som ska lämnas är: 

 epikris/slutanteckning 

 remiss där det fortsatta vårdbehovet framgår 

 läkemedelslista och läkemedelsberättelse 

 hälso- och funktionstillstånd för den enskilde vid in- 
och utskrivning 

 den enskildes upplevelse av sitt hälsotillstånd 

 riskbedömningar 

 vårdsammanfattning 

 redogörelser för komplikationer och avvikelser 
under vårdtiden 

 arbetsförmåga (om relevant) 
 

För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård 
(LRV): 
Chefsöverläkaren ansvarar för att underrätta berörd 
enhet vid landsting, kommun eller annan huvudman 
om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård så snart 
som möjligt (7 a § LPT), om bestämmelser om 
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det. 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Information vid utskrivning 
Öppenvårdens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 

Slutenvårdens 
ansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information vid utskrivning ska skickas till alla verksamheter 
som fått inskrivningsmeddelande och andra berörda 
verksamheter som har betydelse för fortsatt vård, stöd och 
omsorg. 
 
All dokumentation ska vara klar och överförd till berörda 
verksamheter innan den enskilde skrivs ut från slutenvården, 
se Meddelande om utskrivningsklar, även om inget samtycke 
till samordnad individuell plan har getts. Om den enskilde 
inte skrivits ut i samband med Meddelande om 
utskrivningsklar, ska informationen uppdateras i samband 
med utskrivning. 
 
Nödvändiga läkemedel, specifikt förbandsmaterial och 
nutritionsprodukter ska vara tillgängliga och säkrade för de 
dygn som krävs för en kontinuitet i behandlingen efter 
utskrivning. Recept ska vara utfärdade enligt gällande 
regionala medicinska riktlinjer för Västra Götalandsregionen. 
Nödvändiga hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning ska 
vara tillgängliga och säkrade för den enskilde efter 
utskrivning. 
 
Den enskilde ska ha fått muntlig och skriftlig information och 
en genomgång av: 

 läkemedelslista och läkemedelsberättelse 

 hantering av hjälpmedel 

 en sammanfattning av den vård och behandling som 
getts under vårdtiden 

 vad den enskilde ska göra vid försämring 

 fast vårdkontakt i öppenvården 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Bekräfta att Nödvändig information från slutenvården 
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.  
 
Begära kompletterande information om nödvändig 
information saknas. 
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Kallelse till SIP-möte 
Detta och följande processteg för SIP gäller då den enskilde efter utskrivning har 

behov av samordnade insatser från både landsting och kommun i form av hälso- 

och sjukvård och/eller socialtjänst. 

Tid för SIP-mötet anpassas efter den enskildes behov och kan med fördel 

bestämmas under Planering inför utskrivning. Kallelse kan skickas innan 

Meddelande om utskrivningsklar och SIP-mötet kan genomföras redan på 

sjukhuset. Det vanligaste är dock att SIP-mötet genomförs när den enskilde är 

utskriven från slutenvården. Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse 

skickas. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Skicka kallelse till SIP-möte till den enskilde och berörda 
verksamheter, senast tre kalenderdagar efter att 
slutenvården skickat meddelande om utskrivningsklar.  
 
Endast en fast vårdkontakt kallar till SIP-möte. 
 
Kallelsen ska ange: 

 vem planeringen gäller för 

 syfte och vilka frågor som ska tas upp 

 vem som är sammankallande 

 vilka som är kallade och inbjudna  

 tid, plats och mötesform 
 
För enskilda som behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska 
planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om 
en samordnad vårdplan i 7 a § lagen om psykiatrisk 
tvångsvård och 12 a § lagen om rättspsykiatrisk vård. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

 

Socialtjänstens 
ansvar 
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Upprätta eller uppdatera SIP 
Under SIP-mötet bestäms vem som fortsättningsvis är huvudansvarig för SIP, 

vem som har uppföljningsansvar för de olika insatserna och datum för 

uppföljning.  

Öppenvårdens 
ansvar 

Fast vårdkontakt ansvarar för att en SIP upprättas eller 
uppdateras.  SIP ska dokumenteras i samverkan med berörda 
verksamheter och den enskilde.  

 
Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta på SIP-
mötet.  
 
Fast vårdkontakt ansvarar för den enskildes delaktighet i 
upprättandet/uppdatering av SIP och för att hen har tillgång 
till den samordnade individuella planen. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Slutenvården ska vid kallelse delta på SIP-mötet. 
 
För öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk 
vård enligt 7 § och 7 a § LPT och 12 a § LRV ska samordnad 
plan upprättas av chefsöverläkaren, om en bedömning finns 
om att den enskilde är i behov av insatser i samband med 
öppen psykiatrisk tvångsvård. Den samordnade planen ska 
utformas i samarbete mellan de verksamheter vid 
kommunen eller landstinget som svarar för insatserna. Den 
samordnade planen är upprättad när den har justerats av 
verksamheterna.  
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Kommunal hälso- och sjukvård ska vid kallelse delta på SIP-
mötet. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Socialtjänsten ska vid kallelse delta på SIP-mötet. 
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Följa upp SIP 
Öppenvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Slutenvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
 

Socialtjänstens 
ansvar 

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla 
till uppföljning. 
 
Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig. 
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Avsluta SIP 
En SIP avslutas när den enskildes mål är uppfyllda, när den enskilde inte längre 

har behov av samordnade insatser eller om den enskilde drar tillbaka sitt 

samtycke. Varje verksamhet ansvarar för att dokumentera avslutet. 

Öppenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Slutenvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Kommunala 
hälso- och 
sjukvårdens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 

Socialtjänstens 
ansvar 

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak. 
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1. Inledning 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 

sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland 2017-2020.  

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver 

processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.  

2. Parter  
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.  

3. Gemensam målsättning 
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en 
trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och 
verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes 
behov. 
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda 
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska 
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som 
enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara 
ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade 
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som 
styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra 
Götaland.   
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen 
att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.  

4. Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25  till 2020-11-30.   

 

Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna 

överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av 

betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska 
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vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av 

genomsnittsvärdet.  

 

Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet 

gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer 

överens om något annat.  

5. Målgrupp  
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 

överenskommelse.  

6. Parternas ansvar  
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet 

enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för 

samarbetet enligt denna överenskommelse. 

Samarbetet ska kännetecknas av att: 

• Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-
punkt för hälso- och sjukvården 

• Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv 
och säker med god kvalitet och gott bemötande 

• Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt 
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande 
helhet 
 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet, 

slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom 

slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som 

möjligt.  

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan 

på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 

ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.  

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter: 
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• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 

hälso- och sjukvård 

• Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner 

• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen 

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska 
vara uppfyllda.  Dessa villkor är:  
 

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande 

• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 

• Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan   
 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
 
Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 

3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.  

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 

genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal 

utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt 

belopp)  

• Genomsnittet summeras efter varje månad.  

• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen 
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från 
dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens 
genomsnitt.  
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Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.  

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård 
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens 

betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som 

omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 

meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens 

betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 

enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om 

den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.  

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för 

somatisk vård. 

9. Utvecklingsåtagande  
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv 

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att: 

• Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning  

• Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och 

utskrivningsprocessen 

• Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och 
slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd  

• Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt 
(NPÖ) fortskrider 

• Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när 
betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande 
av dessa insatser.  
 

10. Uppföljning  
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till 

Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:  
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• Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till 

gemensamma förbättringar 

11. Ändringar i gemensam riktlinje  
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa 
ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns 
då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på 
VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig 
förankring i respektive huvudmannaled. 

12. Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

13. Tvist  
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i 
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.  
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