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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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  2017-05-04 Dnr: 2015-329 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Ansökan om kommunal borgen Munkbo AB  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att ramborgen höjs från 275 mnkr till 300 mnkr för 

Munkbo AB 

 

Kommunfullmäktige godkänner ytterligare 25 mnkr i borgen enligt kommunens 

borgenspolicy. Borgensåtagande gäller tom 2027-11-30 

 

Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB tar kontakt med kommunen för att tillgodose 

eventuella krav på tillgänglighetsanpassning 

 

Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB redovisar investeringens effekt på hyrorna 

samt hur uthyrningsmöjligheten påverkas 

 

Kommunstyrelsen begär att Munkbo AB bör i sin budgetskrivelse framöver 

presentera kommande underhålls- och investeringsplan. 

 

Sammanfattning 

Munkbo AB inkom hösten 2015 med begäran om höjd kommunal borgen med 

anledning av en omfattande renovering av hyreshusen på fastigheten Foss 12:8, 

Jonsängen. Fastigheten som uppfördes i slutet av 60-talet är enligt bolaget i behov 

av upprustning bland annat omfattande; stambyten, fönsterbyten och nya tätskikt i 

våtutrymmen. 

 

Bolaget bedömde att kostnaden skulle uppgå till ca 100 mnkr. Kommunfullmäktige 

beviljade borgen. Sedan dess har bolaget utökat sin låneskuld med ca 70 mnkr.  

 

Bolaget har nu inkommit med ytterligare begäran om höjd borgen med motsvarande 

25 mnkr detta pga av att rotrenoveringsprojektet fördyrats.  

 

Kommunen har sedan tidigare ingått borgen för bolaget för motsvarande 275 mnkr. 

Bolaget har också ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr och ett som 

kommunen ställde upp med i samband med bostadskrisen i slutet av 1990-talet.  

Det framgår inte vilken effekt investeringen har på hyrorna i bostadsbeståndet. 

Bolaget bör även bedöma om möjligheterna att hyra ut lägenheterna påverkas av 

höjda hyror. Det framgår inte heller om kontakt tagits med kommunen, sektor vård 

och omsorg för att tillgodose krav på tillgänglighetsanpassning. Hur 

underhållsbehovet ser ut på resterande fastighetsbestånd framgår inte av skrivelsen 

inte heller av inskickat budgetunderlag för 2016. Bolaget bör i sin budgetskrivelse 

framöver presentera kommande underhållsplan samt investeringsplan. 

 

Ytterligare ökning av borgen innebär att kommunens borgensåtagande uppgår till 

300 mnkr. 

 

Enligt kommunens borgenspolicy: 
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Beslutet om beviljad borgen gäller från beslutsdatum och ett år, därefter är 

erbjudandet förfallet och ny prövning måste göras och nytt beslut fattas. 

Borgensåtagandets löptid fastställs till 10 år. 

Bolaget har inte upprättat någon amorteringsplan men räknar med 2 % avskrivning i 

investeringskalkylen och med en amortering på 50 år. Bolaget bör upprätta 

amorteringsplan. 

Borgensavgiftens för 2017 (beslutad 2016-06-30 §52)  är 0,25 % av 

borgensåtagandet. Borgensavgift för 2018 kommer att beslutas i juni 2017.  

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Kommunens totala borgensåtagande ökar ytterligare något. Detta försvagar 

kommunens finansiella ställning. Det kommunala bostadsbolaget har en hög 

låneskuld vilket ökas ytterligare och därmed försämrar bolagets finansiella ställning.  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

     

 

Beslutet expedieras till: 

Munkbo AB 

Ekonomienheten 

 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonmichef Kommunchef 
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  2017-05-17 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Gemensam bostadskö 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Munkbos rekommendation om att inte inrätta en 

gemensam bostadskö för såväl allmännyttans som privata lägenheter. 

Sammanfattning 

Munkedals kommun har vid extra bolagsstämma i oktober 2016 överlämnat 

utredningsuppdraget - inrätta en gemensam bostadskö som administreras av 

Munkbo - till Munkbo för handläggning. 

 

Munkbo överväger att införa ett nytt modernare boknings- och bevakningssystem för 

ansökningar om lägenhet. Systemet (som tex Uddevallahem och Sotenäsbostäder 

har) innebär att den sökande själv registrerar uppgifter om sig själv, område av 

intresse, lägenhetstyp mm. Sökande måste också, minst en gång per år, uppdatera 

sina uppgifter för att bibehålla sin plats i kön. Lediga lägenheter läggs ut på 

Hemsidan och lägenhetssökande måste bevaka detta. 

 

Fördelarna för Munkbo är uppenbara – mindre administration, en mer ”riktig” kö av 

lägenhetssökande och snabbare hantering, dvs kortare tid med tomma lägenheter. 

 

I ett nytt bokningssystem (om det är möjligt) skulle privata fastighetsägare kunna 

erbjudas att lägga upp lediga lägenheter med kontaktinfo. Det är också möjligt att 

på såväl Munkbos som kommunens hemsidor länka till fastighetsägare. En annan 

populär förmedlingssida är ”Boplats Sverige”, där fastighetsbolag i hela Sverige 

bjuder ut sina lägenheter. 

 

Att Munkbo skulle få i uppdrag att administrera andra företags lägenheter parallellt 

med egna bedöms inte lämpligt. Frågor som opartiskhet, avgifter, turordning, 

prövning av hyresgäst, visning mm måste i så fall lösas. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Att administrera andra företags kö, regler och prövning av sökande kräver 

administration som ska finansieras genom avgifter. Gemensamt kösystem kan ge 

bättre överblick och tillgänglighet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

Håkan Sundberg  

Kommunchef  
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  2017-05-17 Dnr:       

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Tillgänglighetsinventering Munkbo 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav juni 2015 Munkbo AB i uppdrag att genomföra en 

tillgänglighetsinventering av bolagets samtliga lägenheter. Munkbos styrelse har 

2017-05-02 §52 godkänt redovisningen.  

 

Inventeringen har genomförts enligt principen ”utifrån och in”, dvs entreer, 

trappor/hiss, dörröppnare och antal tillgängliga lägenheter. Resultatet framgår av 

bifogad sammanställning. 

 

Totalt bedöms 195 av Munkbos 546 lägenheter vara tillgängliga för rörelsehindrade. 

De geografiska förhållandena utanför byggnadens närområde har inte bedömts. 

Inom Munkbos fastighetsbestånd finns det 11 hissar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Att förbättra tillgängligheten är i många fall kostsamt och konkurrerar med insatser 

för förbättrat underhåll. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Munkbo AB 

Håkan Sundberg  

Kommunchef  
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  2017-05-26 Dnr: KS 2017-261
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Catarina Ross 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Anna Josefsson 

Kommunstyrelsen delårsbokslut april 2017 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med verksamheternas 

effektiviserings- och utvecklingsåtgärder. 
 Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delårsbokslut för första tertialet består av en ekonomisk 
sammanställning med årsprognos för Kommunstyrelsens verksamheter samt 
investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.  
Utfallet för investeringar jan-april uppgår till 29,71 mnkr, prognos för året är 56,37 
mnkr. Årsbudgeten för investeringarna uppgår till 59,00 mnkr. 

 
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till +8,57 mnkr och årsprognosen 
visar på ett positivt resultat om +6,43 mnkr. 

 
Resultat 
Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats jämfört med delårsbokslut 
2016 och landar på 8,57 mnkr (4,13 mnkr). Prognosen får året ligger +6,43 
mnkr. 
 
Intäkterna har ökat men inte i samma utsträckning som kostnaderna vilket gör 
att nettokostnaden går från -176,4 mnkr (år 2016) till -181 mnkr (år 2017) en 
differens på -4,6 mnkr. Detta beror till största del på att det öppnats tre nya 
avdelningar inom barnomsorgen, utökning av verksamheten friförskolan och 
ett nytt HVB hem. Då kostnaderna ökat i så hög takt är det därför väsentligt 
att fortsätta genomföra de åtgärder som är beslutade för att hålla ekonomin i 
balans. 
 
Investering 
Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgår till 56,37 mnkr. Av det 
totala anslaget 59,00 mnkr har utnyttjats 29,71 mnkr. 
 
Måluppfyllelse 
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. Totalt har 29 resultatmål (delmål) antagits för 2016-2017. För 2017 
visar resultatmålen på en varierad måluppfyllelse. En överhängande del av målen är 
delvis uppfyllda. Endast sex av målen uppfylls inte alls.  
 
Viktiga händelser  
Implementering av ny resursfördelningsmodell har skett i årets budgetprocess och 
en uppdatering av regler kring investeringar pågår. Det kommer att införas en ny 
inköpsmodell med start i slutet av maj. Arbetsmiljöfrågorna är ett fokusområde för 
kommunen detta för att sänka sjuktalet och kunna attrahera, rekrytera och behålla 
personal. 
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Under februari har Kommunfullmäktige förvärvat fastigheten Dingle 2:56. 
Samarbetsprojektet mellan kostchef och "restaurangjägarna" har gett kommunen en 
andra plats i tävlingen Arla Guldko i kategorin Årets Guldstjärna. Dessutom har 
arbetet med integrerade nutritionsgrupper på varje äldreboende föranlett att 
kostenheten kommer att uppmärksammas i en artikel i en branschtidning under 
sommaren. Arbetena med 28 nya tomter på Tegelverket har påbörjats. 
 
Sektor Barn- och Utbildning har tecknat en överenskommelse med Skolverket 
avseende nyanländas lärande. Två förskoleavdelningar har öppnats. 
Ett arbete tillsammans med "Ung omsorg" har startat där ett antal ungdomar på 
högstadiet och gymnasiet har aktiviteter för de äldre på några äldreboende under 
helgerna. "Hållbar hemtjänst" är ett arbete som startat för att utveckla nya 
arbetssätt och förbättra förutsättningar, effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten. 
 
Utmaningar framåt 
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans. 
Fortsätta arbetet med åtgärdsplan och genomförande av de strategiska beslut som 
fattats avseende äldreomsorg. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Verksamhetens nettokostnader ökar för året.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

Håkan Sundberg  
Kommunchef  
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1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolag och 
gemensamma kommunalförbund. 

Styrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och styrelsen är också 
anställningsmyndighet för all kommunal personal. Till stöd i sitt arbete har 
kommunstyrelsen en förvaltning bestående av kommunchef, tre 
verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Omsorg och Samhällsbyggnad 
samt ett kommunledningskontor. Kommunchefen har helhetsansvar för 
kommunens verksamhet. 

Kommunstyrelsens andel av kommunens budget är 99 %. Resterande del 
finns inom Byggnadsnämnd, Lönenämnd samt smånämnder. En allt större del 
av den kommunala verksamheten bedrivs i form av bolag, förbund eller 
gemensam nämnd. Miljö, Lön och IT-verksamheten bedrivs i gemensam 
nämnd med Lysekil och Sotenäs. Även VA-verksamheten drivs i samverkan 
med andra kommuner, här i aktiebolag tillsammans med Uddevalla, Sotenäs 
och Färgelanda. Räddningstjänsten mitt Bohuslän bedrivs i förbund 
tillsammans med Lysekil och Uddevalla. 
 

1.2 Viktiga händelser 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Implementering av ny resursfördelningsmodell har skett i årets budgetprocess. 
Uppdatering av regler kring investeringar pågår och beräknas vara klart till 
sommaren. Ny inköpsmodell införs med start slutet av maj. 
 
Arbetsmiljöfrågorna är ett fokusområde under året och för kommande år, dels för 
att sänka sjuktalet och dels för att kunna attrahera/rekrytera och behålla personal. 
För att säkerställa processerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet har 
enheterna fått tydliga årshjul, rutiner, checklistor och mallar som kopplas samman 
med ett årshjul för rapportering till den centrala samverkansgruppen/tillika 
skyddskommitté.  
 
För att följa upp orsaker till att anställda avslutar sin tjänst har en rutin för 
avgångssamtal och enkät tagits fram. Personalenheten har under tertialet satsat på 
att marknadsföra kommunen via sociala medier och lyfta fram anställda inom t ex 
äldreomsorgen och skolan, som ambassadörer för att locka nya sökanden. 
Deltagande i jobb- och skolmässor sker i ökad omfattning för att visa bredden på 
kommunens yrkesområden. 
 
 
Sektor Samhällsbyggnad 
Kommunfullmäktige har i februari förvärvat fastigheten Dingle 2:56, Dingle 
Utvecklingscentrum, av Västra Götalands Regionen. 
Tidigare anställd personal från kommunkoncernbolaget Munkbo har vid årsskiftet 
anställts av kommunen och har placerats inom sektorn. 
Samarbetsprojektet mellan kostchef och "restaurangjägarna" har gett kommunen 
en andra plats i tävlingen Arla Guldko i kategorin Årets Guldstjärna. Arbetet med 
integrerade nutritionsgrupper på varje äldreboende har föranlett att kostenheten 
kommer att uppmärksammas i en artikel i en branschtidning under sommaren. Ett 
strukturerat arbete mellan kostchef och förskolechefer har lett till att 
måltidspedagogiken kommit igång i en större omfattning inom förskolan. 
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 Ombyggnadsarbetena för ”skattehuset” och Allegården projekteras och kommer att 
lämnas ut för anbudsräkning. 
Arbetena med 28 nya tomter på Tegelverket har påbörjats. Försäljnings- och 
optionsavtal har tecknats avseende 24 tomter.  
 
Sektor Barn- och Utbildning 
Skolinspektionen har under perioden gjort en återkoppling till huvudmannen utifrån 
beslut efter tillsynen. Åtgärderna handlar om det systematiska kvalitetsarbetet på 
huvudmannanivå och att ett skolbibliotek måste upprättas på Kunskapens hus.  
 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att befintlig skolstruktur ska behållas 
framöver. Förvaltningen har i samband med beslutet fått i uppdrag att utreda hur 
likvärdighet, kvalitet och ökad måluppfyllelse kan förbättras och bibehållas. 
 
Upphandling av skolskjuts inför ny avtalsperiod från och med hösten 2018 och 
framåt har påbörjats. 
 
Åtgärder för att hantera situationen på Hedekas skola har påbörjats och vissa 
åtgärder har genomförts under perioden. 
 
Antal besökande ungdomar till Örekilsgården har ökat avsevärt under perioden. 
Ungdomarna ordnar ständigt nya aktiviteter. 
 
Munkedals utvecklingscentrum invigdes den 22 april. 
 
Sektorn har tecknat en överenskommelse med Skolverket avseende nyanländas 
lärande vilket innebär att Skolverket kommer att finansiera ett antal 
handlingsplaner som ska genomföras under tre terminer framåt. 
 
Två förskoleavdelningar, en i Dingle och en i centrala Munkedal har öppnats. 
 
Ett samarbete har påbörjats med kostenheten för att implementera 
måltidspedagogik på alla förskolor. 
 
Sektor Omsorg 
Under början av 2017 har 9 personer sagt upp sig från IFO vilket delvis kan 
förklaras med ett förändrat arbetssätt och delvis med att konkurrensen på 
arbetsmarknaden är mycket hög. Detta har påverkat hela avdelningen på många 
olika sätt då det varit ett tyngre arbete för de som är kvar då de alla ställt upp för 
att verksamheterna skall fungera. Trots detta vittnar medarbetarna om en mycket 
god arbetsmiljö och en stor trivsel. 
 
Allégårdens ombyggnad planeras och förbereds. Rehabverksamheten kommer flytta 
till nya lokaler efter ombyggnad av gamla Kunskapens Hus. 
 
Ett arbete tillsammans med "Ung omsorg" har startat där ett antal ungdomar på 
högstadiet och gymnasiet har aktiviteter för de äldre på några äldreboende på 
helgerna. Syftet är att ge en guldkant i vardagen för de äldre, skapa möten mellan 
olika generationer, locka ungdomar till att utbilda sig inom omsorgsyrken, samt ge 
möjlighet för ungdomar till extrajobb. 
 
"Hållbar hemtjänst" är ett arbete som startat för att utveckla nya arbetssätt och 
förbättra förutsättningar, effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten. En 
sammanslagning av hemtjänsten i Dingle och Hällevadsholm förbereds. 
 
Sjukskrivningar och vakanta tjänster på chefssidan har och kommer att vara en 
utmaning under året. 
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1.3 Ekonomi 
 

1.3.1 Driftsredovisning  

Resultaträkning (mnkr) 
 

   Per. utfall  Bud 2017  Periodens resultat  Bud helår  Periodens resultat 

  Jan ‐ Apr  Jan ‐ Apr  2017  Jan ‐ Apr 

  2017  2017    2016 

Verksamhetens intäkter  58,78 31,8 26,99 97,2  10,56

Verksamhetens kostnader  ‐239,74 ‐222,13 ‐17,61 ‐666,26  ‐6,26

Nettokostnader  ‐180,96 ‐190,34 9,38 ‐569,06  4,31

Kommunbidrag  199,15 199,19 ‐0,04 595,62  ‐0,04

Resultat efter kommunbidrag  18,19 8,85 9,34 26,55  4,27

Kapitalkostnader  ‐9,62 ‐8,85 ‐0,77 ‐26,55  ‐0,14

Årets resultat  8,57 0 8,57 0  4,13

 
Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats jämfört med delårsbokslut 
2016 och landar på 8,57 mnkr (4,13 mnkr).  
 
Intäkterna ökar för kommunstyrelsen och då framförallt inom sektor Barn och 
utbildning. Att intäkterna ökar beror i första hand ökade bidrag. Intäkterna 
har ökat men inte i samma utsträckning som kostnaderna vilket gör att 
nettokostnaden går från -176,4 mnkr (år 2016) till -181 mnkr (år 2017) en 
differens på -4,6 mnkr. Detta hänger ihop med ökade personalkostnader 
inom sektor Barn- och Utbildning i och med öppnande av tre nya avdelningar 
inom barnomsorgen, utökning av verksamheten friförskolan. Men också på 
ett nytt HVB hem inom sektor Omsorg. 
 
Då kostnaderna ökat mer än intäkterna är det väsentligt att fortsätta 
genomföra de åtgärder som är beslutade för att hålla ekonomin i balans. 
 
Anställda och personalkostnader 
 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

År 2016 2016 2016 201704 201704 201704 

Antal 
tillsvidare 

780 116 896  779 124 903 

 
Munkedals kommun hade vid 2016 års slut 896 tillsvidareanställda personer. Antal 
anställda ökade under 2016 med 48 personer. Årets ökning, uppgår för perioden till 
+7, beror i huvudsak på att kommunen övertagit personal från det kommunala 
bostadsbolaget Munkbo.  Totalt har personalkostnaderna för styrelsen ökat från 
152,7 mnkr 201604 till 165,8 mnkr 201704. I det ingår ökning av sjukkostnaderna 
som uppgår till 3,6 mnkr för perioden motsvarande belopp föregående år var 2,9 
mnkr. Årskostnaden för sjuklönen uppgick i bokslut 2016 till 6,6 mnkr.  
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Till kommunstyrelsens förfogade +4,9 mnkr 
Anslaget till Kommunstyrelsens förfogande uppgår till 4,9 mnkr. Något beslut att 
omfördela medel från anslaget har inte varit aktuellt hitintills varför årsprognosen 
landar på +4,9 mnkr.  
 
Uppföljning Dingle 
Vid beslut om förvärv av Dingle fastslogs att återredovisning skulle ske av 
driftskostnaderna i varje bokslut. Nedan följer en sammanställning per sista april. 
 
   Utfall  Budget  avvikelse 

Intäkter  672  723 51

Kommunbidrag  1 800  1 800 0

Driftskostnader  ‐1 074  ‐2 523 ‐1 449

Summa  1 398  0 ‐1 398

 
Nettokostnaderna för Dingle är budgeterade till totalt 5,4 mnkr. Utfallet för 
perioden visar på en positiv avvikelse om +1,4 mnkr. Orsaken till det är i huvudsak 
att kostnader för underhåll inte är utfördelade. I dagsläget förväntas kostnaderna 
balansera mot budget. 
 
Kommunstyrelsens åtgärdsplan 
Kommunstyrelsen beslutade 9/11-16 om åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet 
i balans. Verksamheterna ska under 2017 uppvisa lägre kostnader, jämfört med 
budget, på motsvarande 9,95 mnkr. Uppföljningen efter april visar på en avvikelse 
mot på 0,8 mnkr.  

Sammanställning Sektor 2017 febr april 

Vässjegården on 1,8 1,8 1,8

Minskad administration on 1,7 1,7 1,7

Samordning 
dagrehab/samlokalisering on 0,4 0,4 0,4

Förändrade insatser hemtjänsten on 0,45 0,45 0,45

Placering av ensamkommande i 
egen regi on 1 1 1

Omstrukturering inom kultur o 
fritid bun       

Biblioteksfilierna bun 0,5 0,5 0,5

Avveckling externa lokaler on 0,6 0,6 0,6

Generell besparing bun 0,5 0,5 0,5

Borttag av kort alla 0,4 0 0

Leasing av bil till fyra år alla 0,4 0 0

Löneutrymme 2017 alla 1,8 1,8 1,8

10 gymnasieelever som läser i 
Munkedal bun 0,4 0,4 0,4

Summa  9,95 9,15 9,15
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Fördjupad redovisning per sektor (mnkr) 
 

  
Prognos 

febr 
Prognos 

mars 
Periodens 
resultat 

Årsprognos 
2017 

   Apr 2017  
Kommunledningskontor 6,6 6,1 4,25 7,37

Sektor Samhällsbyggnad 0 0 2,22 0,85

Sektor Barn och utbildning 1,4 1,5 3,97 1,5

Sektor Omsorg -3,6 -6,5 -1,87 -3,29

Summa Kommunstyrelsen 4,4 1,0 8,57 6,43
 
Kommunstyrelsens utfall för perioden är 8,57 mnkr med en årsprognos om 6,43 
mnkr efter april månad. Detta är en förbättring jämfört med månadsprognosen i 
mars på 5,4 mnkr. Förbättringen finns framförallt inom sektor omsorg. Samtliga 
sektorer har tagit höjd för åtgärdsplanen i sina prognoser. 

 
Kommunledningskontoret +7,37 mnkr 

 
Kommunledningskontoret som helhet redovisar sammantaget ett positivt resultat 
för perioden på 4,25 mnkr. Prognosen på helår beräknas uppgå till 7,37 mnkr.  
 
Den positiva avvikelsen gällande periodens intäkter jämfört mot budget avser 
främst bilvårdsenheten, då denna enhet ej är budgeterad. Administrativa enheten 
har per april ej interndebiterat sina nerlagda kostnader för telefoni samt kopiering 
och porto, vilket innebär att enhetens intäkter avviker negativt såväl mot 
budgeterat samt jämfört med föregående år.  
 
Verksamhetens kostnader uppgår till 16,93 mnkr vilket är ca 3,30 mnkr lägre mot 
budget, vilket främst förklaras av att anslaget för KS förfogande som avser central 
löneavsättning hittills i år ej nyttjats, lägre kostnader för företagshälsovård samt 
att kostnader för gemensam IT nämnd ej fakturerats fullt ut för perioden. 
Kapitalkostnader ökar markant beroende på aktivering av investeringsutgift för 
kommunens ledningssystem. 
 

Kommunchef +7,5 mnkr 
Kommunchef redovisar en årsprognos på 7,50 mnkr fördelat på följande 
verksamheter: Politisk verksamhet -0,3 mnkr, näringsliv +0,2 mnkr pga 
personalomsättning. Kommungemensamma poster +1,8 mnkr enligt åtgärdsplan. 
Kommunchefen i övrigt +4,9 mnkr på anslaget KS förfogande, Miljö +0,4 mnkr, 
utredningar -0,2 mnkr samt övriga poster +0,6 mnkr. 
 
Personalenheten – 0,6 mnkr 
Personalenhetens räknar med ett 0-resultat. Att resultatet för perioden är positivt 
beror främst på att kostnader för företagshälsovård är lägre än budgeterat för 

  
Periodens 
resultat 

Årsprognos 
2017 

 Apr 2017  
KOMMUNCHEF 4,61 7,5
PERSONALENHETEN -0,12 -0,63
EKONOMIENHETEN 0,47 0,5
ADMINISTRATIVA ENHETEN -0,71 0
Summa Kommunledningskontor 4,25 7,37
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perioden, vilket beror på att enheterna inte nyttjar tjänsterna för förebyggande och 
rehabiliterande åtgärder. Personalenheten förväntar sig att enheterna tar tag i de 
ökade sjuktalen och nyttjar företagshälsovårdens tjänster, varav årsprognosen 
beräknas bli 0 tkr.  

Bemanningsenheten redovisar en negativ avvikelse mot budget vilket förklaras av 
ökade personalkostnader i form av en ej budgeterad tjänst, vilket påverkar 
årsprognosen som sätts till -0,60 mnkr. 

Ekonomi- och Bilvårdsenheten +0,5 mnkr 
Ekonomienheten och bilvårdsenheten redovisar en positiv prognos på 0,5 mnkr. 
Ekonomienheten har under året haft personalomsättning vilket innebär överskott 
på personalkostnader men samtidigt också att vissa processer stannas av något. 
Enheten räknar med ett överskott på 0,2 mnkr. Bilvårdsenheten kommer under 
året att genomföra utbildning i energisnål körning mm. Kostnaden kommer att 
belasta enheten. Trots det genereras ett överskott om ca 0,3 mnkr. Det beror på 
införande av alkolås är något försenat. 

Administrativa enheten +- 0 mnkr  
Underskottet för administrativa enhetens första tertial beror på att fördelningstal 
för fakturering av telefoni ännu inte inkommit från SML-IT. De kostnader för 
telefoni som ska fördelas på verksamheterna belastar f n Administrativa enheten. 
Bedömningen är att enhetens helårsresultat hamnar på +- 0 kr. 
 
Sektor samhällsbyggnad +0,85 mnkr 

 
Samtliga enheter inom sektorn redovisar positiva resultat per sista april och 
gemensamt redovisar sektor samhällsbyggnad ett positivt utfall på 2,22 mnkr, 
vilket är en ökning på ca 2,0 mnkr jämfört med samma period föregående år. 
Prognosen för sektorn förbättras med 0,85 mnkr. 
 
Den tidigare anställda personalen från kommunkoncernbolaget Munkbo har vid 
årsskiftet blivit anställda av kommunen, och är nu placerade inom sektorn. Dessa 
personalkostnader är ej budgeterade för någon enhet, en avräkning mellan 
Munkbo och kommunen sker vid varje tertial där dessa kostnader vidarefaktureras, 
vilket är en förklaring till de ökade intäkterna i år för sektorn.  
 
Intäkterna ligger generellt högre jämfört mot budget för samtliga enheter inom 
sektorn, där tekniska enheten sticker ut då vidarefakturering av nerlagda 
kostnader för Dilab skett i samband med delårsbokslutet. 
 
Sektorns totala kostnader ligger trots ökade personalkostnader relativt i nivå med 
budget, vilket bedöms bero på lägre kostnader jämfört med budget för bland annat 
fastighetsunderhåll samt övriga driftkostnader för verksamheterna inom sektorn. 
 
 

  Periodens resultat Årsprognos 2017 
 Apr 2017  

GATA- OCH MARKENHETEN 0,35 0,10
TEKNISKA ENHETEN 0,05 0,00
FASTIGHETSENHETEN 1,32 0,50
PARK OCH SKOG 0,10 0,15
KOSTENHETEN 0,14 0,00
STÄDENHETEN 0,27 0,10
Sektor Samhällsbyggnad 2,22 0,85
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Gata- och Markenheten + 0,1 mnkr 
Gata och mark redovisar ett positivt resultat på 0,353 mnkr vilket främst beror på 
lägre kostnader för bostadsanpassning för perioden. Enheten kalkylerar med +-0 
resultat vid årets slut. 

Tekniska enheten +- 0 mnkr  
Tekniska enheten har ökade kostnader då personal från och med årsskiftet tagits 
över från Munkbo, denna kostnad vidarefaktureras bolaget kontinuerligt under 
året. Stora kostnader för projektering Dilab har belastat enheten första tertialet, 
dock kommer kostnaderna att faktureras vidare. Årsprognosen är att enheten 
kommer att hålla budget. 

Fastighetsenheten +0,5 mnkr 
Fastighet redovisar ett positivt utfall mot budget, vilket främst beror på lägre 
underhållskostnader för första tertialet jämfört med budgeterat. Tanken är dock att 
dessa skall användas under året, och årsprognosen sätts till +0,500 mnkr. 

Underhåll av kommunala fastigheter 

  Utfall 170430 Utfall 160430 

Driftkostnader vht "planerat underhåll" 1,14 kr/kvm 7,50 kr/kvm 

Förvaltad yta per fastighetstekniker 8293 kvm 6017 kvm 
 
Det låga utfallet för underhållskostnaderna för första tertialet i år beror till stor del 
av att ramavtalet för byggtjänster överklagats, och därmed har inga större insatser 
skett. 
 
Park och skog +0,15 mnkr 
Park och skog visar ett överskott vilket främst beror på lägre personalkostnader 
mot budgeterat till följd av tjänstledig personal som inte fullt ut ersatts ännu. 
Årsprognos på helår sätts till +0,150 mnkr, då enheten de senaste åren visat på 
ett överskott. 

Kostenheten +- 0 mnkr  
Kostenhetens resultat är positivt, men det finns flera farhågor kring kostnads- och 
intäktsutvecklingen framåt, speciellt på Dingle utvecklingscentrum varav 
årsprognosen sätts till +-0. 
 
Måltider i Kostens samtliga enheter 

Enhet Lunch 
varav 

specialkost 
övriga 

måltider kommentar 

Bruksskolan 200 35 111 fritids 

Kungsmarkskolan 655 134 154 fritids 

Dingleskolan 180 70 122
frukost (100)  samt Ungbo 
internat (22) 

Hällevadsholms skola 87 5 58 fritids 

Centrumskolan 175 51 80 fritids 

Sörbygården 160 10 90 Hedekas skola 

Allégården 223 80 267   

Dinglegården 25 1 57   

Vässjegården 18 1 33   

Inspiratören fsk 80 8 76 frukost samt mellanmål 

Önnebacka fsk 121 12 133 frukost samt mellanmål 

Dingle fsk 70 16 95 frukost samt mellanmål 
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Hedekas fsk 67 5 64 frukost samt mellanmål 

Kungshöjdens fsk 59 13 57 frukost samt mellanmål 

Summa antal 2 120 441 1 397  
 
Städenheten +0,1 mnkr 
Städenheten redovisar ett överskott på 0,234 mnkr till följd av att vissa intäkter ej 
periodiserats på helår, samt att timanställd personal ej ännu belastat enheten, ett 
beräknat överskott efter ovanstående justeringar uppskattas till 0,078 mnkr. 
Årsprognosen för enheten uppskattas till ett överskott på ca 0,1 mnkr. 

 
Sektor Barn- och Utbildning +1,5 mnkr 
 

Verksamhet 2015 2016 2017 2017 2017 2017 
Barn och 
Utbildning 

Utfall 
helår 

Utfall  
helår 

Utfall 
per april

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
Budget 

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

Barnomsorg 40,1 45 17,08 52,2 52 0,2 

Grundskolan 78,4 83,7 24,87 84 83,7 0,3 

Särskolan 11,7 11 3,85 10,93 10,93 0 

Gymnasieskola 41,2 41,5 14,37 44,28 44,28 0 

Vuxenutbildning 4,2 6 1,43 5,51 5,51 0 

Bibliotek-fritid-kultur 3,3 12,1 4,17 12 12 0 

Övrig verksamhet 4,5 4,7 1,37 4,41 3,41 1 

Totaler 183,4 204 67,14 213,33 211,83 1,5 
 
Sektor barn- och utbildnings prognos på helår visar på ett överskott på 1,5 mnkr 
prognosen är därmed oförändrad jämfört med tidigare månadsprognoser. 
Resultatet beror på beslut enligt åtgärdsplan 2017.  
 
Periodens utfall, som visar ett överskott på 3,97 mnkr, är ej justerat med 
debiterade datorkostnader motsvarande 1,1 miljoner kronor (helårsbudget 3,3 
miljoner kronor). Överskottet beror även på ökade intäkter avseende statsbidrag 
för Lågstadiesatsningen som avsåg 2016 och påverkar resultatet för perioden med 
670 tkr.  
 
Högre kostnader förväntas under hösten bl. a avseende; insatser Hedekas skola (ca 
1 miljon kronor), hyreskostnad modul Dingle förskola samt för resurser till 
avdelning Grävlingen i centrala Munkedal och modul Önnebacka (2,1 mnkr).  
Ökat bidrag förväntas under året från Migrationsverket dessa intäkter avser 
kostnader för studiehandledare, förstärkt elevhälsa och samordnare för 
studiehandledare.  
 
Personalkostnader 201604 201704
Barnomsorg 17,40 19,60
Grundskola 23,50 25,97
Särskola 2,60 2,66
Gymnasiet 2,46 3,53
Vuxenutbildning 2,00 2,89
Bibl-Fritid-Kultur 2,48 2,61
Övrig vht 1,36 1,01
Totaler 51,80 58,27
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Sedan samma period 2016 har personalkostnaderna ökat ordentligt. Det finns flera 
anledningar till detta: Barn och Utbildning har anställt fler personal inom 
barnomsorgen då det öppnats tre nya avdelningar, Grävlingen i centrala Munkedal, 
Bussen i Dingle och en återöppnad avdelning i Hedekas. Fler lärare har anställts 
inom gymnasiet och vuxenutbildningen då det har blivit fler elever på IM-
programmet och det har också startats fler gymnasie- och vuxenutbildningar. 
Modersmålslärare och studiehandledare är anställda till våra nyanlända elever i 
både grund- och gymnasieskolan. Det statliga lärarlönelyftet har höjt lönerna för 
grundskolelärarna och även löneläget i övrigt är hett då lärare med legitimation är 
mycket eftersökta i alla kommuner. 
 
Barnomsorg +0,2 mnkr 
Förskoleverksamheten, skolbarnomsorg och familjedaghem visar ett överskott på 
0,33 mnkr. Verksamheten förväntas för året ha en nettokostnadsökning med 15,5 
%, 7 mnkr, i jämförelse med föregående år. Verksamheten har under 2017 fått en 
ramökning på 5,957 mnkr för utökning av avdelningar i Dingle, centrala Munkedal 
och Hedekas samt friförskolans etablering och fortsatta verksamhet.  

Antal barn inom 
Barnomsorg 201404 201504 201604 201704
Barnomsorg totalt 890 928 971 1 029
Fritidshem 392 434 437 441
Förskola 466 462 494 517
Köpta platser 5 8 11 14
Friförskola   31
Pedagogisk omsorg 27 24 29 26
Antalet barn inskrivna i Barnomsorg har ökat med 58 barn jämfört med föregående 
år, från 971 till 1 029.  Ökningen är störst i centrala Munkedal samt Dingle men där 
friförskolan står för merparten av ökningen. Verksamheten har sökt och beviljats 
bidrag för Minskade barngrupper i förskola.  
 
Grundskola +0,3 mnkr 
Grundskolan inkl. förskoleklass visar på ett överskott på 3,13 mnkr för perioden 
jan-april 2017. Verksamheten förväntas för året ha en nettokostnadsförändring på 
+-0 i jämförelse med föregående år. Intäkter, och till största delen statsbidrag, har 
ökat med närmare 230 %, dvs. 4,9 mnkr i jämförelse med samma period 
föregående år. Dessa är fördelade bl a på Lärarlönelyft, Karriärtjänster, ersättning 
från Migrationsverket för asylsökandes skolgång samt Schablonersättning. Under 
perioden har även ett statsbidrag slutredovisats utan återbetalningskrav samt 
intäkter för interkommunalersättning avseende ht-2016 inkommit.  

Antal elever inom grundskolan  201404 201504 201604 201704
Grundskola totalt 1 082 1 100 1 184 1 165
Bruksskolan 176 182 210 195
Centrumskolan 126 141 145 151
Hedekas Skola 109 105 113 106
Hällevadsholms Skola 90 92 86 83
Kungsmarksskolan 324 315 346 345
Munkedalsskolan 257 265 284 284
Antalet elever har minskat med 19 i jämförelse med samma period föregående år, 
från 1 184 elever till 1 165 elever i förskoleklass och grundskola. Alla skolor i 
kommunen har färre antal elever förutom Munkedals skola som ligger på samma 
nivå som tidigare. Dock ses en stor ökning från april 2015. 
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Gymnasieskola +- 0 mnkr  
Gymnasieskolan visar för perioden ett överskott på 0,39 mnkr. Verksamheten har 
en förväntad nettokostnadsökning för året på 6,7 % i jämförelse med föregående 
år. Orsaken till detta är bl.a. ökade obudgeterade hyreskostnader. 

Antal elever inom Gymnasiet 201404 201504 201604 201704
Gymnasieskola totalt 387 390 426 410
Fristående annan kommun 43 48 55 47
Fristående egen kommun 9 11 9 11
Kommunal annan kommun 266 247 256 223
Kommunal egen kommun 58 72 97 118
Region annan kommun 1 3 5 11
Region egen kommun 10 9 4 0
 
Antalet elever har totalt minskat något i jämförelse med föregående år från 426 till 
410 elever. Minskningen är störst i Kommunal verksamhet annan kommun, 33 
elever, samtidigt som antalet elever kommunal verksamhet egen kommun har ökat 
med 21 elever jämfört med föregående år. Kommunens egna IM-program har ökat 
elevantalet varje år, till en del beroende på de nyanlända ungdomarna. 

Vuxenutbildning +- 0 mnkr  
Verksamhet vuxenutbildning visar för perioden ett överskott på 0,41 mnkr. 
Nettokostnadsminskningen är 1,3 %, 0,02 mnkr, i jämförelse med föregående år. 

Verksamheten har ett samarbete med Lysekil och Sotenäs gällande bidragsansökan 
för Yrkes Vux, Lärlings Vux samt Utbildning som kombineras med traineejobb, där 
Munkedal är samordnande ansökningskommun.  
 
Övrig verksamhet +1,0 
Periodens överskott på 0,05 mnkr kan härledas till centrala resursen och beror 
delvis på en tjänst som inte varit tillsatt. Tjänsten som varit vakant är nu tillsatt. 
Sökt bidrag från Skolverket på 829 tkr för förstärkningar av elevhälsan, har endast 
blivit delvis beviljat med 160 tkr.  
 
Kultur och Fritidsverksamhet +- 0 mnkr  
Kultur och fritidsverksamheten har för perioden ett underskott på 0,14 mnkr. 
Verksamheten har en förväntad nettokostnadsförändring på +-0 i jämförelse med 
föregående år.  
 
Sektor Omsorg -3,29 mnkr  

  
Periodens 
resultat 

Årsprognos 
2017 

 
Apr 2017 
(mnkr) (mnkr) 

30-31 Avdelning Vård och Äldreomsorg 2,05 2,93

32 -33 Avdelning Individ och familjeomsorgen -3,02 -3,8
34-35 Avdelning Stöd -1,15 -1,42
39 Ledning sektor Omsorg 0,24 -1
Summa 3 Sektor Omsorg -1,87 -3,29

Resultatet för sektor omsorg har förbättrats jämfört med förra året vid samma tid. 
Från jan till april ligger resultatet på -1,87 mnkr vilket är en förbättring mot förra 
året då det vid samma tid var - 2,7 mnkr. Kostnaderna är 3 mnkr högre än förra 
året men det är tillskottet på kommunbidraget för IFO som hjälper upp resultatet. 
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Prognosen för sektors är -3,29 mnkr på helår inklusive åtgärdspaketet. Utfallet på 
helår för sektorn prognostiseras vara 227,94 mnkr vilket är en försämring mot 
verkligt utfall 2016 som var 222,13 mnkr. Ökningen av prognostiserat utfall 2017 
kan till stor del förklaras med att det inte kommer få lika stort tillskott av 
statsbidrag under 2017 som vi hade under 2016. De totala kostnaderna är mellan 
jan-april på 107,715 mnkr vilket ska jämföras med förra året vid samman tid då 
det var 104,733 mnkr. Ökningen beror dels på löneökningar, verksamhetsökning 
(HVB) och köp av vård/ familjehem BuV. På verksamhetens intäkter kan ses en 
ökning med 1,3 mnkr (år 2017, 30,7 mnkr) (år 2016, 29,4 mnkr). Ökningen består 
främst av statsbidrag. Kommunbidraget har ökat då sektorn fick tillskott för IFO, 
men på grund av omorganisation i förvaltningen och projektet "tillfälligt stöd 
flykting", så är differensen mellan åren endast 2,4 mnkr. 

Sektor Omsorg  2015  2016  2017  2017  2017 
Prognos 
efter 

  Utfall helår  Utfall helår 
Utfall jan‐

april  Budget 
Prognos 
helår  åtgärdsplan 

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

Totaler  ‐235,38  ‐225,41 ‐91,08 ‐224,65 ‐227,94 ‐3,29 

 I utfallet för 2015 och 2016 ingår bemanningsenheten som numera ingår i 
Kommunledningskontoret. 

Sektorn visar på ett negativt resultat över året vilket är ett betydande underskott 
gentemot budget. Anledningen till underskottet beror på att sektorn har haft 
betydande underskott bakom sig över tid och har inte kunnat genomföra åtgärder i 
den takt som behövts. Då sektorn även har ett åtgärdspaket på 5,3 mnkr utöver 
underskottet under 2017 blir resultatet försämrat gentemot budget. Sektorn har 
genomfört åtgärdspaketet men inte lyckats med att få bort det tidigare 
underskottet som sektorn hade sen 2016 på ca 19 mnkr (exkl) integration. Sektorn 
har haft igång ett förändringsarbete inom flera områden och har på så sätt minskat 
utfallet kraftigt med dock inte i den storleksordningen som underskottet ligger på. 

 REDOVISNING  REDOVISNING REDOVISNING

Personalkostnader    FÖREG ÅR  2‐ÅR BAKÅT 

Sektor Omsorg 
Jan 17 ‐ April 

17 
Jan 16 ‐ April 

16 
Jan 15 ‐ April 

15 

Avdelning ÄO  ‐42,97  ‐45,39 ‐45,28

Avdelning IFO  ‐9,21  ‐6,87 ‐4,8

Avdelning Stöd  ‐23,66  ‐23,2 ‐18,66

Ledning sektor 
omsorg  ‐2,62  0 0

Total  ‐78,46  ‐75,46 ‐68,74

 I utfallet för 2015 och 2016 ingår bemanningsenheten som numera ingår i 
Kommunledningskontoret. 

Varför IFO har utökat sina personalkostnader beror till största del på att de har 
anställt fler socialsekreterare. 
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Avdelning Individ och familjeomsorgen -3,8 mnkr 

Verksamhet  2015  2016  2017  2017  2017 
Prognos 
efter 

Individ‐ och 
familjeomsorgen  Utfall helår  Utfall helår 

Utfall jan‐
april 

Budget 
helår 

Prognos 
helår  åtgärdsplan 

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

INSTITUTIONSVÅRD VUX 21‐  ‐3,1  ‐2,93 ‐0,7 ‐1,22 ‐1,47 ‐0,25 

INSTVÅRD B O U 0‐20 ÅR  ‐16,2  ‐11,91 ‐2,86 ‐7,67 ‐8,52 ‐0,85 

FAMILJEVÅRD VUX 21‐  0  ‐0,52 ‐0,1 0 ‐0,1 ‐0,1 

FAMHEMSVÅRD B O U 0‐20 
ÅR  ‐10,84  ‐17,12 ‐5,72 ‐16,98 ‐16,71 0,26 

EKONOMISKT BISTÅND  ‐8,9  ‐9,53 ‐3,2 ‐9,49 ‐9,96 ‐0,48 

Glappet/ Integration  0  0 0,47 0 0 0 

GEM KOSTNADER IFO  ‐12,58  ‐13,99 ‐4,05 ‐9,05 ‐11,44 ‐2,39 

Totaler  ‐51,6  ‐56 ‐16,16 ‐44,4 ‐48,2 ‐3,8 

Det ligger fortfarande stora underskott på individ- och familjeomsorgen som beror 
på kostnaderna för placerade barn. Även om tillskott till budget på 6 mnkr 
tillskjutits blir det ändå ett underskott. Dock har förändringsarbetet ändå gett 
utdelning på området då det förväntade utfallet ligger på nästan 6 mnkr bättre än 
förra året.  

Barn Institution 

Antalet placerade barn ökar men den omstrukturering på placeringsformen som är 
gjord under 2016 väntas få helårseffekt under 2017. Antalet placerade barn ligger i 
genomsnitt högre januari till april än vad genomsnittet var under hela 2016 och 
2015.Trotts det är de prognostiserade nettokostnaderna lägre än utfallet tidigare 
år. Avdelningen har infört ett annat arbetssätt som förväntas ge effekt på antalet 
placeringar och därmed utfallet, här igår bland annat verksamheten för Barnkullen. 
Förväntningarna från avdelningen är att kostnaderna på placeringar av barn 
kommer att sänkas. Detta trotts att kostnaden per plats är högre hittills i år än vad 
den var under hela förra året.  

Barn institution  2014  2015  2016  2017 tom april 

Kostnad placering barn 
(mnkr)  8,70  16,20 11,91 3,08

Antal dygn på 
institution  2 586  3 614 2 711 608

Kostnad/dygn kr ex 
overheadkostnader  3 364  4 483 4 393 5 063

 

År 
Genomsnitt 
antal i HVB 

Genomsnitt 
antal i egna 
fam.hem 

Genomsnitt 
antal i köpta 
fam.hem 

Genomsnitt 
totalt 

placerade antal

   

2015  10  12 8 31

2016  7  18 10 35

2017 tom april  6  19 12 37

 

23



15 

Familjehem 
Familjehemsvård kommer att redovisa + 0,26 mnkr vilket mestadels beror på 
tillskottet i kommunbidrag 2017.  

Försörjningsstöd 
Kostnaderna för försörjningsstöd exkl integration ligger kvar på samma nivå som 
året avslutade på. Den positiva trenden beror på att avdelningen får bort fler 
klienter från försörjningsstöd samtidigt som det ställs högre krav på klienterna för 
att beviljas försörjningsstöd.  

År  2013  2014  2015  2016  2017 

Utvecklingen av 
nettokstn 
försörjningsstöd 
exkl flykting. Jan‐
april  2,44  2,78 2,71 2,44 2,55

 

 

 

*Diagrammet visar totalt antal utbetalda bidrag tillskillnad från måluppfyllelsen som visar totalt antal 
hushåll som erhåller bidrag mellan januari till april. 

Gemensamma kostnader 
En del av underskottet är Barnkullens öppenvård barn och unga, det underskottet 
ska ställas mot en kostnadsdämpning på HVB gentemot 2016. 
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Avdelning Vård och äldreomsorgen +2,93 mnkr 

Äldreomsorgen fortsätter att sänka sitt utfall från föregående år.  

Verksamhet  2015  2016  2017  2017  2017 
Prognos 
efter 

Äldreomsorg  Utfall helår  Utfall helår 
Utfall jan‐

april  Budget 
Prognos 
helår  åtgärdsplan 

  (mnkr)  (mnkr)  (mnkr)  helår  (mnkr)  (mnkr) 

Hemtjänsten  ‐40,77  ‐40,75 ‐12,57 ‐39,80 ‐39,35 0,45 

Rehab  ‐7,53  ‐7,93 ‐2,61 ‐7,31 ‐7,53 ‐0,22 

Hemsjukvården  ‐17,09  ‐16,55 ‐5,60 ‐17,02 ‐17,27 ‐0,25 

Dagligverksamhet  ‐1,93  ‐1,93 ‐0,58 ‐1,83 ‐1,83 0,00 

Särskiltboende & Korttids  ‐58,56  ‐58,78 ‐17,42 ‐54,92 ‐51,97 2,95 

Öppen verksamhet  ‐0,43  ‐0,46 ‐0,14 ‐0,46 ‐0,46 0,00 

Gemensamma  ‐7,84  ‐8,10 ‐1,89 ‐5,65 ‐5,65 0,00 

Totaler  ‐134,14  ‐134,50 ‐40,82 ‐122,89 ‐124,06 2,93 

 
 I utfallet i ”Gemensamma” för 2015 och 2016 ingår bemanningsenheten som numera ingår i 

Kommunledningskontoret. 

De har arbetat intensivt med att förändra verksamheten och ställa om inför den 
nya boendestrukturen. Samtliga verksamhetsområden utom hemsjukvården sänker 
sitt prognostiserade utfall jämfört med 2016 vilket visar på en positiv riktning. Det 
är dock inte tillräckligt för att nå budget.  

Hemtjänst  
Enligt utfallet för april går driften för verksamheterna långt över förväntan och 
enligt prognos kommer hemtjänsten att gå enligt budget. Nytt för i år har 
hemtjänsten fått tillskott för HSL timmar med 15% istället för 10%. Om det visar 
sig att verksamheterna inte använder kostnader för 15% kommer detta att bli 
justerat mot resursbudgeten.  

En intressant iakttagelse är att är att de utförda timmarna demografiskt fördelats 
35% tätort och 65% landsbygd vilket återspelar sig i utfallet. Det är dyrare med att 
utföra en biståndsbedömd timme på landsbygden.  

När det görs en jämförelse på hur många timmar verksamheterna har utfört hittills 
och hur många det kommer utföra på helår så kommer de hamna på cirka 87 tusen 
timmar på helår. Det är en ökning från förra årets utfall. Trotts det ligger 
prognosen på nästan samma utfall som för 2016. 

År 
Beviljade 
timmar 

Beviljad tid 
/brukare 
SOL 

Verkställda 
timmar 
minus 

frånvaron 
Delegerad 

HSL 

Totalt 
verkställd 
tid SOL+HSL

Antal 
personer i 

snitt 
Verkställd tid % 
av den beviljade 

2016  90 935 39  83 271 15 249 98 520 195 92% 

2017  94 806 40  87 339 18 276 105 615 203 92% 

 
Särskilt boende inkl Korttidsboende 
Vård- och omsorgsboendenas positiva utfall beror främst på att verksamheten 
klarade av att stänga en våning på Vässjegården redan förra året och får därmed 
en helårseffekt detta år.  
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Hemsjukvården inkl nattpatrullen 
Hemsjukvårdens arbetsuppgifter blir allt större och mer komplext. En försiktig 
ökning av utfall från 2016 och ett förväntat svårare uppdrag gör att området 
behöver hållas under uppsikt framöver. 

 

Avdelning Stöd -1,41 mnkr 
 

Verksamhet  2015  2016  2017  2017  2017 
Prognos 
efter 

Stöd  Utfall helår  Utfall helår 
Utfall jan‐

april 
Budget 
helår 

Prognos 
helår  åtgärdsplan 

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

VÅRD O OMS ENL SOL O HSL  ‐6,78  ‐5,43 ‐1,6 ‐6,35 ‐5,74 0,61 

INSATS ENL LSS  ‐38,93  ‐38,22 ‐13,36 ‐39,42 ‐39,38 0,04 

ARBETSMARKN ÅTGÄRDER  ‐2,36  ‐2,14 ‐1,34 ‐1,83 ‐2,48 ‐0,64 

ETABLERING/ Integration  0  0,87 ‐0,38 0 0 0 

GEM. KOSTN. STÖD  ‐2,25  ‐3,56 ‐0,66 ‐0,55 ‐1,97 ‐1,42 

Totaler  ‐50,33  ‐48,48 ‐17,34 ‐48,15 ‐49,57 ‐1,41 

Stöd gör ett sämre resultat än väntat vilket beror på ett ärende som är kraftigt 
resurskrävande. Det tillsammans med ökad sjukfrånvaro gör att resultatet visar på 
ett underskott. Det finns en osäkerhet på intäktssidan så prognosen kan komma att 
förändras till det bättre fram över.  

Intäkterna för integration ligger inte längre kvar i avdelningen utan har flyttats upp 
till sektornivå.  
 
Vård och Omsorg enligt SOL och HSL 
+ 0,61 mnkr vilket mestadels beror på att Socialpsykiatrin har haft vakanser.  
 
Insatser enligt LSS 
+ 0,04 mnkr LSS Boenden går något bättre som en följd av personalbrist. 
Avdelningen har fått flera nya uppdrag att verkställda på hemmaplan utan att det 
skett någon ökning av budget. Det finns inga tendenser eller trender som tyder på 
att detta skall vända under innevarande budgetår.  

Särskilda boende LSS  2015  2016  2017 

Frejvägen 2  6  6 6

Frejvägen 4  6  6 6

Allmäna vägen  5  6 6

Centrumvägen 8  8/9  9/11 11

Antal SÄBO platser i korrelation med budget/ utfall genom 3 år. 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Arbetsmarknadsenheten -0,64 mnkr har fått minskade externa intäkter och 
behöver därför ställa om delar i verksamheten.  
 
Gemensamma kostnader Stöd 
-1,42 mnkr vilket gör att de hamnar på lika högt utfall som 2016. 
Anledningen till den stora differensen är lönekostnader som kommer att bli 
justerade till verksamheterna. Hög frånvaro av chefer, där lösningen varit att 
tillsätta en konsult till maj månad ut.  
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Ledning Sektor Omsorg -1,00 mnkr 
 

Verksamhet  2015  2016  2017  2017  2017 
Prognos 
efter 

Omsorgen Ledning  Utfall helår  Utfall helår 
Utfall jan‐

april  Budget 
Prognos 
helår  åtgärdsplan 

  (mnkr)  (mnkr)  (mnkr)  (mnkr)  (mnkr) 
visas i 

hypergene 

FÄRDTJÄNST‐
RIKSFÄRDTJÄNST  ‐1,17  ‐1,07 ‐0,22 ‐2,00 ‐2,00 0,00 

Integration  4,71  17,87 ‐13,54 0,00 3,00 3,00 

Biståndsenheten  ‐2,84  ‐3,23 ‐0,94 ‐1,76 ‐1,76 0,00 

Resursfördelningen    4,10 0,00 ‐4,10 

GEM KOSTNADER ON  0  0 ‐2,06 ‐5,45 ‐5,35 0,10 

Totaler  0,70  13,57 ‐16,76 ‐5,11 ‐6,11 ‐1,00 

 
Integration 
Integration + 3 mnkr. Just nu prognostiseras det med ett positivt resultat på 3 
mnkr vilket ska ställas mot förra årets utfall på +17,87. Det är dock osäkert då de 
förändrade ersättningarna från staten kommer att få stora effekter på ekonomin 
om inte sektorn möter upp med snabba åtgärder. Den stora utmaningen är att 
hantera de snabba beslut som togs i samband med flyktingkrisen och som är svåra 
att ändra på utifrån lagstiftningen som styr hanteringen av barn i kris.  
Sektorn ska försöka förhandla om de priser som de privata aktörerna satte under 
2015. 

 
Genomsnitt 
BuV 2016 

Genomsnitt 
BuV 2017 

  Jan‐april  Jan‐april 

Eget HVB  42,5  23,5

Köpt HVB  6,75  5,25

Köpt familjehem  17,5  9

Privat familjehem  16,25  17

Utsluss  9  6,5

Stödboende  0  9,25

SUMMA  92  71

Antal barn utan vårdnadshavare minskar på grund av att flertalet mister sin 
barnstatus och blir vuxna. Det innebär att avdelningen står i ständig omställning på 
samtliga boendeformer. 

Resursfördelning 
Det biståndsbeviljas fler än vad som finns budgeterat men att det finns en 
indikation på att beviljade SOLtimmarna kan komma att minska, men det är inget 
som kan ses i siffrorna än. Resursfördelningen fick ett tillskott på 2 mnkr för 2017 
därför läggs en prognos på -4,1 mnkr vilket annars skulle varit -6,1 mnkr utan 
tillskottet.  
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1.3.2 Investeringsuppföljning 

Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgår till 59 mnkr inklusive 
resultatöverföring från 2016. Prognosen för året pekar på ett utfall om 56,37 mnkr. 
För året finns några större avvikelser jämfört med budget. Köp av Dingle 2:56 samt 
ombyggnad av Munkedals brandstation.  

 
 
Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontorets totala investeringsbudget uppgår till 4,19 mnkr 
inkluderat resultatöverföring från 2016 på 1,14 mnkr, varav 3,09 mnkr bedöms 
förbrukas under 2017. 
 
Ekonomienheten har fortsatt implementering av moduler i hypergene, för året 
handlar det om befolkning och nyckeltalsmodul. Under hösten kommer ev 
budgetmodul. 
Administrativa enheten och skolverksamheten har kommit överens om att samtliga 
åk 7 från höstterminen ska ha egen dator. Det innebär att en stor del av anslaget 
för utbyte av PC får tas i anspråk. Det innebär i sin tur att det blir mindre medel 
kvar för successivt utbyte av befintlig maskinpark. Den gemensamma 
upphandlingen av system för e-arkiv är i slutfasen. Antagande av anbud beräknas 
ske efter semesterperioden. Systemet beräknas driftsättas i SML-kommunerna vid 
ingången av 2018. Investeringskostnad och driftkostnader är i nuläget inte helt 
kända. Det kan dock förespås att en del av investeringskostnaden kommer att falla 
ut i slutet av 2017. 
 
Sektor Samhällsbyggnad 
Köp av Dingleskolan ej budgeterad. Ombyggnation brandstationen har avbrutits av 
Regionen. Kök Centrumskolan avvaktar beslut av skolutredningen, ombyggnad 
Vässjegården ej aktuell till följd av nerläggningsbeslut, ombyggnad Allégården 
påbörjas hösten 2017. I övrigt förväntas investeringsbudgeten förbrukas. 

Sektor Barn- och Utbildning 
Årets investeringsunderlag kommer att förbrukas under året fr.a. till möbler och 
annan nödvändig utrustning, rusta upp hemkunskapssalar samt offentlig konst i 
kommunhuset. 

Sektor Omsorg 
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. 
Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är 
dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås, en åtgärd enligt målsättning 2016-

Sektor 
Per. 
utfall 

Årsbudget 
2017 

Tilläggs-
budget 

Total 
budget Prognos 

 

Jan 
Apr 

2017 2017 2017 
Årsför-

brukning 
Kommunledningskontor -0,34 3,05 1,14 4,19 3,09 
Samhällsbyggnad 29,91 41,6 8,82 50,42 49,09 
Barn- och Utbildning 0,14 0,9 0,68 1,58 1,58 
Omsorg 0 0,8 2,01 2,81 2,61 
Summa 29,71 46,35 12,65 59 56,37 
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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. 
På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de 
delar/moduler enligt kravlista har inte investeringarna blivit gjorda 2016. 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. 
 

1.3.3 Åtgärder för att hantera underskott i årsprognosen 

Kommunledningskontoret 
Bemanningsenheten arbete med budget i balans pågår. Administration: 
Underskottet tertial 1 bedöms balanseras med intäkter vid debitering av telefoni. 
 
Sektor Omsorg 
Sektorns åtgärder för att nå budget i balans är redan påbörjade 2016 och handlar 
om att arbeta mer effektivt och vara tydligare i de beslut som ta från 
myndighetsidan. Men samtidigt som sektorn sänker sitt utfall kraftigt så kommer 
sektorn att behöva göra ytterligare effektiviseringar då tidigare inte gett effekt eller 
flyttat över kostnaderna på andra delar i sektorn istället. Samtidigt som intäkterna 
till kommunen minskar så påverkas också sektorns budget i negativ riktning. De 
administrativa tjänsterna når full effekt först 2018 men sektorn står just nu utan 
någon form av övergripande administrativ resurs.  
Ett tydligare arbetssätt mellan myndighetsutskott och myndighetsutövning är 
påbörjat under 2016 och effekt väntas under 2017 vilket vi redan kan se inom 
framförallt avdelning individ och familjeomsorgen. Det är svårt att göra prognoser 
på biståndsbedömning för hemtjänsttimmar men klart är att sektorn behöver sänka 
antalet beviljade biståndstimmar för att nå budget i balans. Ett arbete är påbörjat 
för att se över de möjligheten att sänka de beviljade timmar genom att sänka 
kvalitén på de beslut som myndighetsdelen beviljar och under första tertialet ser vi 
en antydning till positiv effekt. Det finns dock en risk att hälso- och 
sjukvårdstimmarna ökar vilket tar bort effekten på de minskade beviljade SoL 
timmarna.  
Myndighetsutövningen på IFO arbetar intensivt för att inte få fler placerade barn 
som är den största orsaken till underskottet på sektorn samtidigt som sektors Stöd 
ser över möjligheten att halvera underskottet genom att köpa en placering istället 
för att verkställa den på hemmaplan.  
Sektorn gör ständiga dagliga analyser på personalbehov ute på enheterna och 
samtliga enheter försöker på olika sätt komma åt de höga sjuklönekostnaderna 
som slår hårt mot budgeten.  

 
1.4 Ohälsotal 

 
 
Sektor 201604 201704
Kommunledningskontoret* 6,72 9,47
Samhällsbyggnad 10,42 5,32
Barn- och utbildning 7,58 7,45
Omsorg* 11,31 10,32

*Bemanningsenheten överflyttad till kommunledningskontoret 20170101. 
 
Kommunledningskontoret 
Ohälsotalet har försämrats vilket i kopplat till att Bemanningsenheten 
organisatoriskt tillhör kontoret from 2017. Enheten har höga ohälsotal. Dessa har 
dock sjunkit något jämfört med föregående år.  
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I övrigt är långtidssjukskrivningen inte är arbetsrelaterat. Flera personer med 
mycket lång sjukskrivning har avslutat anställning vilket innebär att sjuktalet 
sjunkit markant.  
 
Sektor Samhällsbyggnad 
En stor del av sjukfrånvaron beror på icke arbetsrelaterad sjukdom, tex förkylning, 
influensa, olyckor mm. Inom Park o Skog har långtidssjukskrivningar minskat. 
Inom kost finns viss arbetsrelaterad frånvaro, tex ryggbesvär och allergi. 
Långtidssjukskrivning, ej arbetsrelaterad, finns. Rehabåtgärder har satts in för att 
komma till rätta med dessa. 

Sektor Barn- och Utbildning 
Sjukfrånvaron har i jämförelse med samma tid föregående år minskat något för 
hela sektorn. En del enheter har mycket låg sjukfrånvaro medan andra har relativt 
hög. Inom centrala resursen var sjukfrånvaron under kvartalet 6,41%. Detta tal går 
inte att jämföra med tidigare år eftersom enheten är ny sedan januari 2017. På 
Munkedalsskolan har sjuktalen sjunkit i förhållande till April 2016. Det finns 
fortfarande personal med omfattande insatser för att minska sjukskrivningen. Den 
psykosociala arbetsmiljön på Önnebacka förskola var väldigt dålig vid årsskiftet. 
Mer än halva personalstyrkan uppvisade uppgivenhet över sin arbetssituation. 
Arbetsmiljökartläggning hade gjorts som visade att det var av yttersta vikt att den 
nya förskolechefen gavs möjlighet att vara närvarande och inlyssnande. Det krävs 
mycket investering av tid för att bryta den tidigare negativa trenden. Rehabmöten 
är planerade under maj månad. Fyra långtidssjukskrivningar. Sedan årsskiftet när 
förskolorna fått ny chef har insatserna bestått i att visa större chefsnärvaro, 
genomfört medarbetarsamtal samt lönesamtal och påbörjat arbetet med att 
återvinna medarbetarnas förtroende till Munkedals kommun som arbetsgivare. 
Vidare analys av korttidssjukskrivningstalen är planerade. Det är för tidigt att se 
resultat av åtgärder men följande har hänt under början av 2017: Arbetsmiljö är 
numera en stående punkt på varje APT. Lokala skyddsombudsmöten har införts. 
Riskanalyser är planerade att göras. Medarbetare har erbjudits kontakta 
företagshälsovården. Schemagrupp ska få tid för att lägga ett schema till hösten för 
att ge en så jämn arbetsbelastning som möjligt. Trivselgrupp har skapats. 
Förskolorna har under en längre tid haft svårt att rekrytera behörig personal och 
vid tillfällen svårt att även rekrytera vikarier. Ett ökat tryck på tillsvidareanställda 
kan leda till en ökad känsla av stress. Vi går skyddsrond varje år där skyddsombud 
och vaktmästare finns med. Protokoll skrivs och lyfts för alla medarbetare på APT. 
Viktigt att personal är delaktig så de vet om det finns brister som bör åtgärdas och 
att de får återkoppling på att det görs förbättringar på förskolan. På APT finns alltid 
en punkt som tar upp den psykosociala och den fysiska hälsan, och vad vi kan göra 
för att förbättra den. Förskolor Centrum har haft 2 medarbetare med 
långtidssjukskrivningar med inkopplad företagshälsovård och rehabiliteringsplaner. 
I ett av rehabiliteringsfallen har förskolor Centrum deltagit i ett projekt med 
Vårdcentralen Det har varit mycket höga sjuktal på Hedekas skola. Till viss del 
beror de höga sjuktalen på att det ej finns behöriga lärare i alla klasser och det har 
varit svårt att rekrytera vikarier. Arbetsmiljökartläggning är genomförd och 
handlingsplaner framtagna. Sjukfrånvaron på Kungsmarksskolan har höjst lite 
mycket beroende på planerad operation av rektorn som nu är åter i tjänst 

Sektor Omsorg 
Även om sektorn har sänkt sina ohälsotal är det inte hela bilden. Sektorn är ny i 
sammanhanget och tidigare rapporterades avdelningarnas respektive ohälsotal. Det 
är första gången sektorn har ett sammanslaget resultat. Dessutom rapporteras inte 
bemanningsenheten i sektorn längre. Det vi kan se är att den personaltäta 
avdelningen vård- och äldreomsorg har sänkt sina ohälsotal på nästan varje enhet 
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vilket får en stor påverkan på helhetsbilden. Oavsett så har sektorn ett högt 
ohälsotal vilket enhetscheferna är medvetna om, men på grund av den höga 
arbetsbelastning som råder för enhetscheferna innebär det en sämre förutsättning 
för ett närvarande ledarskap. Cheferna har en bra överblick och koll på 
sjukfrånvaron men har inte alltid förutsättningar att kunna arbeta aktivt med de 
åtgärder som behövs. 

Sektorn följer tillsammans med kommunledningsgruppen ohälsotalen och 
övergripande åtgärder behövs och planeras. Varje enhetschef har i uppdrag att 
lägga fokus på ohälsotalen under 2017 men att arbeta på enskilda enheter kommer 
ge liten effekt på helheten. Ledningsgruppen för sektorn kommer att följa 
ohälsotalen och försöka skapa verktyg och förutsättningar för enhetscheferna. 

 
1.5 Måluppfyllelse 

 
1.1 Resultatmål KLK: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala 
beslut. 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
 
Handlingsplanen för implementering av barnkonventionen förväntas vara klar 
senast juni 2017. Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder och processer på 
olika nivåer i kommunen, däribland barnchecklista och barnkonsekvensanalys 
kopplat till tjänsteskrivelsemallen. Arbetet med att ta fram handlingsplanen har 
föregåtts av en kartläggning om kommunens befintliga arbete och förutsättningar 
när det gäller Barnkonventionen. Det förberedande arbetet har varit viktigt för att 
kommunen ska ha rätt riktning i arbetet för att implementera Barnkonventionen 
och för att avgöra om barnchecklista och barnkonsekvensanalys är en del av de 
verktyg kommunen ska använda i implementeringen. För att inte föregå 
handlingsplanen har dessa verktyg inte implementerats ännu, utan det kommer att 
ske snarast efter att handlingsplanen är klar. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Andel beslut där barnchecklista beaktas 0.00% 100.00%

2017Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts 
(utifrån barnchecklistan) 0.00% 100.00%

 
1.2 Resultatmål KLK: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala 
processer. 
Status: Ej uppfyllt   

Trend: Ökad   
Endast 14 % av tjänsteskrivelserna hittills under året innehåller en 
konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet. För att folkhälsa ska kunna 
beaktas i beslut måste konsekvensbeskrivningarna utvecklas i både mängd och 
kvalitet. 
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 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Andel beslut med konsekvensbeskrivning av 
folkhälsoperspektivet i tjänsteskrivelser 14.00% 100.00%

 
2.1 Resultatmål SB: Hållbar livsstil 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   

  Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Genomföra inventering av farliga kemikalier och produkter som 
kan skada miljön och hälsa 0 

 
1 

Genomföra inventering av sortering av matavfall 0  1 

Genomföra inventering av källsortering 0  1 

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

0  4 

 
2.2 Resultatmål SB: Biologisk mångfald 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Andel av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av 
ängsmark 

0.00% 10.00% 

Ängsmark ska slås antal gånger om året 0 1 

 
2.3 Resultatmål SB: God vattenstatus 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska minska 0.00% -1.70% 

Genomförd inventering av antal enskilda avlopp 0 1 

Antal fastigheter med enskilda avlopp 0 2 310 

 
2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   
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 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Minska energianvändningen i kommunens fastigheter 
(utgångsvärde 2009 189 kWh per m2) 0 160 

Andel av den energi som kommunerna konsumerar för 
uppvärmning av kommunala fastigheter ska komma från 
förnyelsebara källor 0.00% 98.00% 

Inventering av energianvändningen från kommunens egna 
transporter 

0 1 

Inventering av andelen energi (el och bränsle) som kommunen 
konsumerar för transporter som kommer från förnyelsebara 
källor 0 1 

 
3.1 Resultatmål BoU: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag 
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet. 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   
Samtliga avdelningar använder utemiljön i sin pedagogiska verksamhet för barnens 
lärande och utveckling. Det görs utflykter till skogen och andra utflyktsmål. En del 
av avdelningarna använder sig av utematematik och andra planerar och genomför 
utelekar där barnen får lära sig turtagande som en del i att öva det sociala 
samspelet. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Återrapportering av utemiljöverksamhet 0 10 

 
3.2 Resultatmål BoU: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   
Inom vuxenutbildningen har vi ett nära samarbete med Lysekil och Sotenäs 
kommuner, vilket bland annat innebär att vi kan erbjuda fler individuella lösningar 
för våra elever. Fyrbodal har också ett vux-nätverk som representeras av rektorer 
som ansvarar för sin kommuns vuxenutbildning. En av våra större elevgrupper är 
IM-programmets språkintroduktion. Merparten av dessa elever är ensamkommande 
flyktingbarn. Runt dessa elever har vi ett nära samarbete med sektor stöd, som 
ansvarar för ungdomens boende och fritid. Rent allmänt är vi öppna för 
samarbete/samverkan med andra verksamheter i kommunen. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk 
utbildning/åtgärder. 

0% 100.00%
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3.3 Resultatmål BoU: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter 
utifrån kommunens aktivitetsansvar. 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
Mätning rapporteras in till SCB två gånger per år (juli och december) Ännu ingen 
inrapportering i år men vi anser att vi har god kontroll på ungdomarnas aktiviteter. 
Alla ungdomar blir kontaktade och erbjuds olika alternativ men några få (i 
dagsläget handlar det om 7 personer) lyckas vi inte motivera till aktivitet. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år 0 2 

Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt kommunens 
aktivitetsansvar. 

0 100.00%

 
3.4 Resultatmål BoU: Främja samverkan och samarbete mellan 
kommunens olika verksamheter för gott resursutnyttjande. 
Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
Lokalstyrgrupp har träffats en omgång under perioden - samverkan mellan alla tre 
sektorer beträffande lokaler Nätverksträff mellan socialtjänst och skola planeras 
innan sommaren. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Antal nätverksmöten 1 2 

 

3.5 Resultatmål Stöd och IFO: Verksamheterna inom Stöd skall i 
samverkan utifrån sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och 
stimulans till varje individ för att nå en god livskvalité 
Status: Helt uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
Samverkan sker genom tvärprofessionella inom sektorns samtliga områden. Möten 
mellan olika professioner, organisationer och enheter har skett för att samverka 
kring uppdrag eller den enskildes behov. En mall för en SIP (samordnad individuell 
plan) finns och. I samtliga beslut som skickas till brukare finns det information om 
SIP. Det har utarbetats en plan på gemensamma mötesplatser, konsultation och 
gemensamma utbildningar. Samverkan med arbetsförmedlingen kring extratjänster 
i välfärden är påbörjad och kommer att redovisas mer i senar rapporter. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om 
möjligheten att kunna begära en individuell plan 100.00% 100.00%
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3.6 Resultatmål Stöd: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas 
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen. 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   
Målet berör sektor omsorg genom att det sker samverkan med skolan kring 
målgruppen. Däremot är det skolan som erbjuder kompensatorisk utbildning, och 
målet redovisas därför där. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk 
utbildning/åtgärder 

0.00% 100.00%

 

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

Trend: Oförändrad   
Den strukturförändring på placeringsformen som påbörjades förra året börjar visa 
resultat. Antalet barn och ungdomar som får dygnsvård utanför hemmet är nästan 
1000 dygn färre är rapporterat förra året vid samma tidpunkt. Anledningen är att 
det fanns betydligt mer placerade barn och ungdomar vid årets start än i år. Den 
interna samverkan och arbetet på barnkullen med att tidigt kunna starta insatser 
har betydelse. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd startar också på en 
betydligt lägre nivå en tidigare period vilket är positivt. Det som oroar och som 
sektorn kommer att följa närmare är de unga vuxna som bryter trenden. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal 
dygn 

1 783 3 700 

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd 130 197 

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt 
bistånd, andel (%) 

3.89% 4.30% 

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 9.00% 7.80% 

 
4.1 Resultatmål ÄO: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det 
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom. 
Status: Helt uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
Ett arbete att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö pågår. 
Att lämna dåligt anpassade boendemiljöer skapar nya möjligheter att effektivt 
bemanna och utföra arbetet. En ombyggnation på Allégården startar under året och 
är en del av den plan för att omstrukturera vård- och omsorgsboendena. Mindre 
och möjliga åtgärder såsom färgsättning, larmutveckling mm sker kontinuerligt i 
befintliga bostäder och boenden. 
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 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Antal miljöanpassningar 4 10 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

0% 84.00% 

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning 47.00% 50.00% 

Andel tills vidareanställd personal som genomfört demens ABC 98% 100.00%

 

4.2. Resultatmål ÄO: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån 
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens 
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare 
tillsammans med frivilliga. Utbildningsinsatser är påbörjade och nya planeras under 
året. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare 1 4 

 

4.3. Resultatmål ÄO: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra 
till en fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta 
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
 
Sektorn har ordförandeskapet i den lokala närsjukvårdsgruppen. Detta 
samverkansforum behandlar de äldres situation utifrån flera olika aspekter. 
Tillsammans med Närhälsan som tillika har vice ordförandeskap samlas olika 
professioner för att försöka underlätta arbetet i vardagen och på så sätt utveckla 
kvalitén hos de direkta berörda. Ett gemensamt team med Närhälsan och sektorn 
startas upp för att förbättra omsorgen till personer med demenssjukdom. Lokala 
seniornätverk finns för att bland annat öka möjlighet till samverkan med 
frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill engagera sig frivilligt 
inom äldreomsorgen. På samtliga äldreboenden finns ett samarbete med frivilliga 
som kommer och har olika aktiviteter som läsgrupper, promenader, bakning, 
allsång, underhållning etc. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Återinläggning på sjukhus 0 5.00% 

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsklar 0 3 

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner 2 4 
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4.4 Resultatmål Stöd: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån 
olika individers specifika behov. 
Status: Helt uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
 
Nätverk i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra IT-
användning både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. 
Utbildningsinsatser fortlöper för att öka kunskapen och kunna erbjuda ännu mer 
individuellt anpassade insatser. Kvalitetsmåtten har implementeras genom bl.a. 
boendebroschyren där kvalitetsmåtten är beskrivna. 
Implementeringen sker genom att broschyren bearbetas i personalgrupper på APT 
och skickas till alla boende och gode män. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng 

0% 75.00% 

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov 1 1 

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering sker 
under 2017 

0 1.0 

 
5.1 Resultatmål KLK: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som 
attraktivt besöksmål 
Status: Ej uppfyllt   

Trend: Minskad   
 
Som en del av samarbetet med Tillväxtverket pågår ett arbete för att utarbeta en 
strategi dels för en utveckling av samarbetet med kommunens näringsliv och dels 
en utveckling av besöksnäringen i kommunen. Ytterligare ett område som ingår i 
arbetet är att se över och föreslå innovativa former för upphandlingar i enlighet 
med lagen om offentlig upphandlingar (LOU) samt utarbeta en landsbygdsstrategi 
för Munkedals kommun. Samarbetet med tillväxtverket pågår till och med 2019. Ett 
första utkast till en näringslivsstrategi finns framtagen och är presenterad för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget ska remitteras till näringslivsrådet för 
synpunkter. Därefter kommer den att lyftas till kommunstyrelsen. Plan för 
marknadsföring av Munkedal som attraktivt besöksmål är ännu ej framtagen. 
Arbetet har till vis del avstannat på grund av personalförändringar. Ambitionen är 
dock att handlingsplanen ska vara klar under innevarande år. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Färdigställa handlingsplan "Attraktivt besöksmål Munkedal" 
klart 2017 

0 1 

 
5.2 Resultatmål KLK: Utveckla servicekontorets verksamhet 
Status: Ej uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
 
Medborgarcentrum färdigställdes i mars 2016. Verksamheten skulle egentligen 
påbörjas i oktober 2015, men blev förskjutet pga förseningar i ombyggnationen. I 
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beslutet om inrättande av Medborgarcentrum anges att utvärdering ska ske efter 
två år. Efter omständigheterna innebär det mars 2018. En ytterligare försening har 
varit införandet av verksamhetssystem. Systemet (Barium) skulle varit i drift under 
våren 2016, men kom inte i drift förrän hösten 2016. Verksamheten delar yta med 
biblioteks- respektive integrationsverksamheterna. Ambitionen är att utveckla 
verksamheten i riktning mot mer utåtriktad kontakt och service. Idag utförs till stor 
del intern service i medborgarcentrum. En vikt utvecklingsfråga är att utveckla den 
generella telefonkulturen i verksamheterna. Medborgarcentrum erfarenhet är att 
telefontillgänglighet och korrekt frånvarohantering är ett eftersatt område. 
Telefonmätningar bekräftar den uppfattningen. Bemanningen utgörs av två 
kommunvägledare, varav den ena f n är föräldraledig. De utbildningar som varit 
aktuella för bemanningen är hot och våld, HLR, bemötande av rättshaverister samt 
bemötande och service. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Utvärdering av servicekontorets verksamhet under 2017 0 1 

Utbildningstillfällen för servicekontorets personal 2 1 

 
5.3 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka lokala näringslivet 
Status: delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
 

Ett första utkast till en näringslivsstrategi finns framtagen och är presenterad för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget ska remitteras till näringslivsrådet för 
synpunkter. Därefter kommer den att lyftas till kommunstyrelsen. Två 
frukostmöten med det lokala näringslivet är genomförda. Ett med temat Handeln i 
Munkedals kommun och ett med temat På gång i Munkedals kommun En förändring 
av Näringslivsrådet är genomfört med syfte att bättre lyfta näringslivets 
frågeställningar.  

Ett antal företagsbesök har genomförts under perioden. Munkedals kommun deltar 
genom Fyrbodals kommunalförbund i SKL,s utbildning Förenkla helt enkelt 
tillsammans med ytterligare tre kommuner i Fyrbodal. Syftet med utbildningen är 
dels att effektivisera handläggningsrutiner samt att skapa förutsättningar för ett 
bättre företagsklimat både i Munkedal och i Fyrbodalsregionen. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till 
näringslivsstrategin och budgetaslag 2017 0 1 

 

5.4 Resultatmål KLK: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals 
kommun 
Status: Ej uppfyllt   

Trend: Minskad   
 
Arbetet med landsbygdsstrategin är inte påbörjad. 
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 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till 
landsbygdsstrategi och budgetanslag 2017 0 1 

 
5.5 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   
 
Inom detta verksamhetsmål har upphandlare och kostchef arbetat med att öka 
dialogen med leverantörer i närområdet och upphandla på mindre områden som 
ligger utanför det övergripande livsmedelsavtalet. Ambitionen var att upphandla 
färskt bröd och bagerier i närområdet bjöds in till samtal kring förutsättningarna 
kring hur ett sådant avtal kunde se ut. Där fick leverantörerna förklara vad just de 
kunde erbjuda och inbjudan var uppskattad. Förväntningarna är att en sådan dialog 
leder till bättre upphandlingar och avtal samt ökat intresse hos leverantörerna. I 
projektet Förenkla helt enkelt läggs fokus på att förbättra dialogen med näringslivet 
och planen inom upphandlingsområdet blir en ökad dialog både innan och efter 
upphandlingar genomförs. Ökad dialog kring upphandling har, enligt 
upphandlingsmyndigheten, många positiva effekter och kan bidra till en ökad 
förståelse/ökat intresse mellan näringslivet i området och kommunen. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Reviderad upphandlingspolicy alt. framtagande av 
upphandlingsstrategi för innovativ upphandling 0 1 

 
5.6 Resultatmål SB: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   
Avtal med två lokala brödleverantörer på färskt bröd, varav en ekologisk inriktning. 
Avtal klart med lokal fiskegrossist som levererar färsk fisk till hela kommunen, även 
fixat att handlarna i Hedekas kan få köpa via dom. Klart med samarbete med VG - 
regionens utbildning på Dingle om egenuttag på färska grönsaker from denna 
säsong. Vi köper allt de kan producera. Ingen av dessa avtal strider mot vår 
huvudupphandling med Menigo. Kostenheten har köpt in en färsmaskin så vi 
kommer att kunna göra våra biffar, köttbullar m.m. själva med start vecka 18. 
Mätperioden för närproducerade livsmedel ligger 1/1-30/6, får redovisa vid nästa 
delårsbokslut. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 18.90% 15.50% 

Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Västra götaland) 
ska vara större än år 2016 0 1 
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5.7 Resultatmål Stöd: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens 
olika sektorer. 
Status: Ej utvärderad   

Trend: Inget värde angivet   
 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Antal OSA-anställningar 10 10 

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller 
praktik, antal praktikplatser (KAS) 

0 
40 

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

0 

10.00% 

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

0 
9 

 
6.1 Resultatmål SB: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. 

Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Ökad   
 
Kommentar: 
 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 1=JA eller 2: Nej 2 1 

 

6.3 Resultatmål ÄO: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett 
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg 
Status: Helt uppfyllt   

Trend: Inget värde angivet   
 
Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden är 
genomförd. En boendeutredning är presenterad. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Påbörjad detaljplan 1.0 1.0 
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7.1 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Samordna fritidsverksamheter och 
behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus. 
Status: Ej uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
 
Några evenemang med föreningslivet har inte planerats eller genomförts under 
första kvartalet 2017. Målet att genomföra kvarstår. En pågående utredning kring 
Kulturskola pågår. Ökat behov av mötesplatser för alla åldrar. Våra nyinflyttade 
medborgare har inte samma åldersmässiga uppdelning i sitt umgänge. 
Föreningslivet engagerar men mötesytor måste skapas. 

 Utfall 
2017 

Mål 
2017 

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017) 0 1 

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet. 0 3 

Skapa en kulturskola. (Klart 2017) 0 1 

 
7.2 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Fortsätta bredda verksamheten i 
biblioteket. 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
 
Genom självbetjäningssystemet har tillgängligheten ökat med 10 timmar/vecka. 
Genom samarbete med Medborgarcentrum har tillgängligheten ökat och målet är 
uppnått redan under detta kvartal. Litteraturcirklar och after-noon tea under 
ledning av bibliotekarier har genomförts kontinuerligt. IT-café med 
pensionärsgruppen. Samarbete med Integration och NGO genom Café Forum och 
kommunikation med nyanlända. 
 Utfall 

2017 
Mål 
2017 

Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, 
timmar/vecka 

2 2 

Hur många timmar/ vecka är huvudbiblioteket tillgängligt totalt 
(tim) 

24 24 

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %. 2.00% 5.00% 

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda 
samarbetet med andra aktörer 2 5 

Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande 
arrangemang 

3 5 

 
 
 
 
 
 
 

41



33 

7.3 Resultatmål KLK: Minska droganvändningen 
Status: Delvis uppfyllt   

Trend: Oförändrad   
 
Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen 
tobakskonsumenter är relativt låg. Däremot har trivseln i skolan minskat. 
Drogvaneundersökning 2016 visar att 72 % av eleverna i åk. 9 i Munkedal trivs 
ganska eller mycket bra i skolan. Det är en försämring av resultaten från 2013 då 
77 % angav att de trivdes ganska eller mycket bra. 
I Drogvaneundersökning 2016 finns ingen indikator på andel tobaksfria elever i åk. 
9. Separata frågor om rökning och snusning ställs istället. 6 % av eleverna i åk. 9 
röker, vilket innebär att 94 % av eleverna inte gör det. 10 % av eleverna i åk. 9 
snusar, vilket innebär att 90 % av eleverna inte gör det. Eventuella elever som 
både röker och snusar finns representerade i båda indikatorerna, vilket gör att 
ingen slutsats kan dras om den totala andelen tobaksfria elever. Andelen 
tobaksbrukande elever ligger dock så pass lågt att målet kan anses uppfyllt. 
 
 Utfall 

2017 
Mål 
2017 

Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i 
skolan. 

  

Andel tobaksfria elever i åk 9   

 

1.6 Övrig uppföljning 
 

1.6.1 Framtid 

Kommunledningskontoret 
Fortsätta implementering av ny resursfördelningsmodell samt se över 
budgetprocessen. I samband med övergång till K3 redovisning införs nya regler 
kring investeringar. Detta kräver fortsatt arbete i kommande budgetarbete. Ny 
inköpsmodell sätts under året vilket ställer krav på enhetens arbete framöver - bl a 
avseende utbildningar och information. 
 
Fördjupat arbete tillsammans med företagshälsovården för att minska sjuktal. För 
2016 låg sjuklönekostnaderna exklusive vikariekostnader låg på ca 6,6 mnkr.  
Arbetet med att förbättra Munkedal som attraktiv arbetsgivare startar under 
hösten. En kartläggning av chefers förutsättningar kommer att genomföras och 
vara klar efter sommaren. Under hösten ska Bemanningsenheten även rekrytera till 
fler avdelningar inom skolan. Framåt kan man starta en pool med sköterskor ev 
gemensamt med Sotenäs. Tanken finns också på att starta en pool med behöriga 
ämneslärare.  
 
Sektor Samhällsbyggnad 
Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör 
även fortsatt vara god. Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och 
ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola, 
stödverksamhet mm.  
Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar och kostnader. Arbetet 
med industriområden och marknadsföring av dessa fortsätter. Förhoppningen är att 
kunna locka ytterligare företag att etablera sig.  
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Städ- och kostverksamheterna kommer att fortsätta utvecklas. Städ kommer att ta 
över allt fler arbetsplatser för att förbättra städinsatserna. Inom kostverksamheten 
satsar Munkedal på klimat- och årstidsanpassade menyer. Arbetet med att ta fram 
lokala inköpsavtal inom olika områden har påbörjats.  
Genomgång och omarbetning av enhetens egenkontrollprogram är påbörjat. 
Städenheten har fortsatta utbildningsinsatser för personalen. Inköp av maskiner 
och material som förebygger arbetsrelaterade sjukskrivningar. 

Sektor Barn- och Utbildning 
Fokus på att åtgärda Skolinspektionens förelägganden. Fortsatt prioritering på att 
rekrytera förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer.  
 
Renovering av Kungshöjdens förskola och ombyggnation av köket där kommer att 
påbörjas vid årsskiftet. Inom kort påbörja arbetet inför att bygga ny förskola i 
Dingle. Det finns även behov av att bygga en ny förskola med fem avdelningar i 
centrala Munkedal.  
 
Svarteborgs rektorsområde står inför stora rekryteringsbehov den närmaste 
framtiden. Ny rektor ska rekryteras tillsammans med ny specialpedagog, slöjdlärare 
och ett flertal grundskollärare. Brist på behöriga sökanden inom skola och 
fritidshem är en utmaning för rektorsområdet.  
 
Antalet nyanlända elever i Dingle ser ut att vara relativt konstant även framåt. 
Antalet elever i Hällevadsholm sjunker något de närmaste åren, vilket medför att 
sammanslagning av klasser kommer att vara nödvändiga.  
 
En stor utmaning för Kunskapens hus är att hitta möjliga yrkesutbildningar för vår 
elevgrupp. Många av dem är nyanlända med låg utbildningsbakgrund. För att 
utbildningen ska ge ett gott resultat måste språkstöd kunna ges i befintliga och 
planerade utbildningar.  
Fortsätta det utökat samarbete med näringslivet och lokalsamhället samt Vision 
Dingle. Resultat av Kulturskoleutredningen ska presenteras i november 2017.  
 
Sektor Omsorg 
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. Numer har urvalet minskat 
drastiskt och kraven på arbetsplatsen och arbetsgivare är högre och kommer att 
öka i takt med att färre och färre väljer att arbeta emot sektorns målgrupper. 
Sektorn har påbörjat ett internt arbete där en grupp är tillsatt för att arbeta med 
rekryteringsfrågan. Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara 
sektorn utan 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 
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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 om ett par år. För utan bra 
bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och 
mest resurskrävande boendeformen, ett vård- och omsorgsboende. 
På uppdrag av regeringen finns nu ett förslag till nationell handlingsplan för 
äldreomsorgen. Det är svårt att säga ännu vad det kommer innebära för Munkedals 
kommun men några exempel på förslag i planen är: - legitimation för 
undersköterskor, bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst 
och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning - nationellt inriktningsmål för antal 
anställda per chef - strategier för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag 
till kommuner för innovationer. 
Den föreslagna Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården förväntas 
träda i kraft 1 januari 2018. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om 
samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska fastställa 
gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas 
ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens 
betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas. 

1.6.2 Intern kontroll 

Kommunledningskontoret 
Ekonomi: Arbetet löper på. 
 
Sektor Samhällsbyggnad 
Kostenheten har ingen kontrollpunkt som ska redovisas i detta delårsbokslut. I 
nästkommande delårsbokslut ska vi redovisa: - Kontroll av inköpsstatistik, % 
utanför avtal - Intern revision av egenkontrollen - Kvalitetsmätning av matsedelns 
näringsriktighet. 
 
Sektor Barn- och Utbildning 
Sektorn har tre internkontrollpunkter för året 2017. 
1. Arbetet med ELOF-planen, en handlingsplan som syftar till att minimera 
elevernas frånvaro. 
Handlingsplanen är implementerad och vi mäter utfallet.  
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2. Samverkan mellan skola och Socialtjänst. Inplanerade nätverksmöten, 
Västbusmöten, socialsekreterare med på APT m.m. Vi märker en förbättring när det 
gäller samverkan.  
3. Likvärdig överlämning mellan olika stadier. Vi har ett fungerande 
överlämningssystem. 
 
Ute på enheterna genomförs regelbundna APT med dagordning som hanterar 
arbetsmiljö. Skyddsronder genomförs och vi har en rutin för hur kränkande 
särbehandling hanteras. Brandskyddskontroller och brandövningar genomförs 
regelbundet. Brandutbildning och HLR är planerat att genomföras med all personal 
under höstterminen. Kommunens säkerhetssamordnare har tillsammans med 
ledningsgruppen arbetat fram en risk- och sårbarhetsanalys för alla enheter inom 
sektorn. 

Sektor Omsorg 
Sektorns internkontrollpunkter är: 
Kontroll av nattfasta Kontroll av medicintekniska produkter Lex Sarah Ohälsa 
Tillbud 
Samtliga kommer att redovisas i ett senare bokslut 
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  2017-05-23 Dnr: KS 2017-261
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Marie Kvist  
Redovisningsekonom 
Ekonomienheten 

Munkedal kommuns delårsbokslut jan-april 2017 

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

Sammanfattning 
Helårsprognosen för kommunen 2017 redovisar ett resultat på 38,9 mnkr. Resultatet 
är 26,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,65 mnkr. 
 

Drift 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på +6,9 mnkr, varav 4,9 mnkr är 
anslag till kommunstyrelsens förfogande. Under hösten 2016 antogs ett 
åtgärdsprogram inom kommunstyrelsen som beräkna ge minskade kostnader om 9,2 
mnkr.  

Skatteprognosen för 2017 är positiv och visare på ett överskott på +2,9 mnkr. 
Gemensamma poster beräknas ge ett överskott på +15,3 mnkr. Dessa poster består 
av bland annat anslag till kommunfullmäktiges förfogande (5,5 mnkr), överskott på 
kapitalkostnader (5,5 mnkr) samt överskott på reavinst (3,2 mnkr). 

Under året har amortering av lån skett med 12 mnkr. En förstärkning av 
balansräkningen har skett under året med lägre skulder, förbättrat eget kapital och 
högre värde tillgångarna.  

Investeringar 
Under perioden jan-april har det investerats för 29,7 mnkr, varav 28,0 mnkr för köp 
av tidigare Dingle naturbruksgymnasiet. Kommunens totala årsförbrukning av 
investeringsutgifter beräknas uppgå till 57,9 mnkr. 

Måluppfyllelse 
Trots att verksamhetsmålen visar på lägre måluppfyllelse är bedömningen som 
kommunstyrelsen gör är att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är 
mycket positiva och därmed uppnås målen för god ekonomisk hushållning för 
verksamhetsår 2017.   
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Resultaträkning Bokslut Prognos Budget Avvikelse
(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, valnämnd          
och överförmyndarnämnd 0,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen 11,4 -589,2 -595,6 6,4
varav       
 - Kommunledningsstab 6,5 -51,3 -58,7 7,4
 - Sektor samhällsbyggnad 1,0 -98,1 -99,0 0,9
 - Sektor Barn & Utbildning 3,9 -211,8 -213,3 1,5
 - Sektor Omsorg 0,0 -228,0 -224,7 -3,3
Byggnadsnämnden 1,2 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet 12,8 -595,8 -602,7 6,9
          
Gemensamma kostnader och intäkter 8,2 0,9 -14,4 15,3
Summa gemensamma kostnader och 
intäkter 8,2 0,9 -14,4 15,3
       
Summa verksamhetens nettokostnad 21,1 -594,9 -617,1 22,2
          
Skatteintäkter -5,2 461,5 458,5 3,0
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 19,4 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 0,8 3,3 2,9 0,4
Finansiella kostnader 0,7 -4,9 -5,6 0,7
Summa Skatter och finansnetto 15,7 633,8 629,7 4,0
          
Jämförelsestörande post        
Årets resultat 36,8 38,9 12,6 26,3
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

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

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Ekonomienheten 
KLG 

Ulrika Gellerstedt Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningsstab  
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1. Inledning 
1.1 Organisation 
Kommunens verksamhet bedrivs till största del via de kommunala nämnderna och 
sektorerna. En allt mer betydande del bedrivs via kommunens koncernföretag 
(Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, Dingle industrilokaler AB och 
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 
Kooperativa Hyresrättsförening Grönskan och Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän). IT-, Miljö- och Löneverksamheten bedrivs i nämndform tillsammans med 
Sotenäs och Lysekils kommun. 

 

1.2 Delåret i sammandrag 
1.2.1 Ekonomi 
Munkedals kommun redovisar ett resultat på 23,1 mnkr för perioden jan-april 2017. 
För året prognosticeras ett resultat på 38,9 mnkr. Budgeterat resultat är 12,6 mnkr 
vilket innebär en budgetavvikelse på +26,3 mnkr och uppfyller därmed det finansiella 
resultatmål som Kommunfullmäktige beslutat. Kommunen har under perioden 
amorterat lån på 12 mnkr.  

Nämnderna beräknas ha ett överskott på 6,9 mnkr, främst beroende på anslaget till 
kommunstyrelsens förfogande. Där beräknas 4,9 mnkr finnas kvar vid årets slut. 

1.2.2 Verksamhet 

Att få igång bostadsbyggande är viktigt för kommunen. Under våren har arbete med 
nytt exploateringsområde på Tegelverksområdet har påbörjats. Totalt beräknas 28 
nya tomter färdigställas, varav försäljnings- och optionsavtal har tecknats med 24 
tomter. Första spadtaget togs i slutet av april. 
I februari förvärvades fastigheten Dingle 2:56 av Västra Götalands läns landsting. 
Under våren invigdes Munkedals utvecklingscentrum i dessa lokaler. I lokalerna 
bedrivs både kommunal och extern verksamhet.  

Kommunens kostverksamhet har tillsammans med skolan och elever deltagit i projekt 
Restaurangjägarna där Munkedal kom på en hedrande andra plats i tävlingen Arla 
Guldko, kategori Årets guldstjärna.  
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Kommunstyrelsen har under våren fattat beslut om att befintlig skolstruktur ska 
behållas framöver. Förvaltningen har i samband med beslutet fått i uppdrag att utreda 
hur likvärdighet, kvalitet och ökad måluppfyllelse kan förbättras och bibehållas. 

Inom barnomsorgen har det öppnats två förskoleavdelningar, en i Dingle och en i 
centrala Munkedal. Sedan årsskiftet är personal från det helägda kommunala 
bostadsbolaget anställda utav Munkedals kommun. 
 

1.3 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen bygger i huvudsak på SKLs ekonomirapport från april 2017 om 
inget annat anges. 
 
Resultat samtliga kommuner 
Sveriges kommuner visar på rekordstort resultat för 2016. Endast nio kommuner 
redovisar ett underskott. Det preliminära resultatet för landets samtliga kommuner 
uppgår till 21,7 miljarder kronor, vilket är långt över sektorns tumregel för god 
ekonomisk hushållning. Det positiva resultatet beror i hög utsträckning på en stark 
utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt. 
Starka resultat är viktiga för att långsiktigt klara av kommande utmaningar som 
framtida pensionsutbetalningar och investeringar. 

Kommunernas preliminära resultat före extraordinära poster 2007–2016 

 

 
Under 2016 ökade kostnaderna  
Verksamhetens kostnader ökade 2016 med 7,4 procent i löpande priser. En stor del av 
den ökningen beror på det stora antalet asylsökande och nyanlända. Det har också 
lett till rejäla tillskott från staten både i form av riktade och generella bidrag. Normalt 
är följsamheten mellan kostnads- och skatteunderlagsutveckling relativt god, det vill 
säga kostnaderna anpassas till de ekonomiska ramarna. För de senaste åren bryts 
mönstret i och med flyktingsituationen, skillnaden har täckts av ökade statsbidrag. 
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Investeringar och effektiviseringar nödvändiga framöver 
Vårens ekonomirapport pekar fortsatt på stora utmaningar framöver. Kommuner, 
landsting och regioner behöver bland annat investera i allt ifrån skolor, äldreboende 
till sjukhusbyggnader. 

Låneskulden för kommuner, landsting och regioner fortsätter samtidigt att öka på 
grund av ökade behov av att bygga allt ifrån nya skolor, äldreboenden och 
sjukhusbyggnader. Det gör att sektorns finansiella sparande i slutändan är negativt. 

Gapet mellan intäkter och kostnader växer 
Under året är svensk ekonomi fortsatt stark med växande sysselsättning och 
skatteunderlag. Den största bristen på arbetskraft finns just i offentlig sektor - inte i 
näringslivet, som annars är det normala. 

Från och med nästa år beräknar SKL att skatteunderlaget utvecklas betydligt 
långsammare, trots att befolkningen växer. 

– Den demografiska utvecklingen, med fler barn och äldre, innebär att behovet av 
kommunsektorns verksamheter förväntas öka betydligt snabbare än vad 
skatteunderlaget gör, säger Annika Wallenskog, chefekonom på SKL. 

Fram till 2020 bedöms gapet mellan intäkter och befolkningens behov av 
välfärdstjänster vara omkring 40 miljarder kronor - om inget görs. 

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

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

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

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

Inflationstakten 1,9 procent 
Statistiknyhet från SCB (2017-05-11) inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i april 
(1,3 procent i mars). KPI steg med 0,6 procent från mars till april 2017. 
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 
1,9 procent i april 2017. Det är en uppgång från mars då den var 1,3 procent. 

Högre priser på drivmedel (10,7 procent) och transporttjänster (9,6 procent) bidrog 
med 0,3 procentenheter vardera. Prisökningar på el (6,4 procent), restaurangbesök 
(3,4 procent), diverse varor och tjänster (2,9 procent), nyttjande av bostaden (2,6 
procent) och livsmedel (1,2 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter 
vardera i april.  

Munkedal 

Arbetslöshet 
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) 
av bef. 

2014 2015 2016 2017

 Munkedal 6,6 7,0 5,3 2,4
 Västra Götaland 7,6 6,5 5,8 4,2
 Riket 7,7 6,8 6,0 4,5
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av bef. (N00928) 

Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år i 
kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 

 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel 
(%) av bef. 

2014 2015 2016 2017

 Munkedal 5,1 5,7 4,9 5,8
 Västra Götaland 6,0 5,6 5,4 5,5
 Riket 6,6 6,3 6,2 6,1
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef. (N00919) 
Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från 
mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 
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Antalet öppet arbetslösa i åldersgruppen 18-64 år ökar för 2017 och uppgår till 5,8 % 
av antalet invånare i åldersgruppen 18-64 år. Minskningen för 2016 i åldersgruppen 
verkar vara tillfällig.  

I åldersgruppen 16-20 år har Munkedal fortsatt låga tal. Och ligger väl till i förhållande 
till både regionen och riket. Varför minskningen är så stor är något som förvaltningen 
måste undersöka vidare. Antalet invånare i åldersgruppen har inte ökat utan minskar 
till 997 invånare mars 2017. 

Antalet invånare 16-24 år 
2014 2015 2016 201703
1 102 1 061 1 024 997

källa: Kommunens informationsregister (KIR) 

Befolkning 
Under 2016 steg befolkningstalet rejält och landade vid årsskiftet på 10 361 invånare. 
Nedanstående tabell visar på utvecklingen för 2017. Det höga befolkningstalet ser ut 
att stå sig och uppgår i april på 10 368 invånare.   

 

Tabellen visar befolkningen i olika ålderskategorier. 

 Jan Feb Mars April
 Invånare totalt, antal 10 335 10 361 10 367 10 368
         Invånare 0-5 år 590 613 632 642
         Invånare 6-15 år 1 127 1 131 1 134 1 136
         Invånare 16-19 år 452 456 457 460
         Invånare 20-64 år 5 522 5 524 5 518 5 510
         Invånare 65-79 år 1 853 1 850 1 846 1 844
         Invånare 80+ 791 787 780 776

Källa: KIR 

Statsbidrag/skatteintäkter 
Bruttokostnaderna för verksamheten ökade 2016 med 11,9 % procent i löpande 
priser. En stor del av den ökningen beror på det stora antalet asylsökande och 
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nyanlända. Kommunen fick också stor ökning av riktade och generella bidrag under 
föregående år. Ökningen av riktade och generella bidrag ser inte ut att vara lika stor 
under året. Tilldelning sker av de sk välfärdsmiljarderna med ca 13,4 mnkr. I övrigt 
sker en omställning av ersättningsnivåer vilket medför lägre bidrag. Riktade bidrag 
inom skolan verkar uppgå till samma nivå som för 2016. Verksamheternas 
nettokostnader prognosticeras ökas under året.  

Investeringsbehov 
Munkedal har under de senaste åren haft en relativt låg investeringstakt. Inför 
kommande år står stora investeringsutgifter för dörren. Det handlar dels om ny- och 
ombyggnationer inom äldreomsorg och barn- och utbildning men också 
reinvesteringar i befintliga lokaler. Till viss del kommer också 
verksamhetskostnaderna att kunna minska då planering av den dagliga driften kan 
göras mer kostnadseffektivt än med befintliga lokaler. Men till stor del behöver 
avsättas driftsmedel för att hantera de kommande ökade avskrivningarna samt 
räntekostnader.  

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

 

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

Likvida medel 
Likvida medel på koncernkontot uppgår till för närvarande till 66,2 mnkr. Ökning av 
skatteintäkter, högre statsbidragsintäkter framförallt avseende ersättning från 
Migrationsverket är en bidragande orsak. 

Upplåning 
Under året har amortering skett med 12 mnkr. Kommunen har också förvärvat 
tidigare Dingle Naturbruksgymnasium från Västra Götalands Regionen utan någon 
nyupplåning.  

Totalt innebär det att upplåningen uppgår till 205 mnkr.  

Prognosen för årets investeringar förväntas uppgå till ca 57,9 mnkr av 
investeringsplanen som totalt är på 60,8 mnkr. I investeringsplanen ingår överföring 
av investeringsprojekt från 2016 på 13,7 mnkr. I planen för året finns även med 
ombyggnad av Munkedals brandstation, vilket i huvudsak avsåg ombyggnad för 
ambulansverksamheten. Under året har Västra Götalands Regionen beslutat att det 
förnärvarande inte är aktuellt med en ombyggnad. Det innebär lägre 
investeringsvolym än beslutat. Samtidigt kommer investeringsutgifterna kommer ändå 
att öka jämfört med budget beroende på att köp av tidigare Dingle 
Naturbruksgymnasium nu är genomfört.  

Då kommunen har en god likviditet innebär det att det för året inte kommer vara 
aktuellt med nyupplåning.  
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Under våren har merparten av kommunens lån placerats om. Samtliga lån är 
placerade hos Kommuninvest.  

Lån 2015 2016 2017 
Kommuninvest 196,7 217,2 205,0 
SEB 20,5  
 217,2 217,2 205,0 

 

Derivat - Ränteswapar 2015 2016 2017 
SEB 125 125 125 
Swedbank 35 35 35 

 160 160 160 
 

Finansiell risk 
Genomsnittliga räntebindningstid per 30/4-17 är 3,51 år. Snitträntan för perioden 
januari till april är 2,28 %. Räntan exklusive derivat (swap) är -0,18 %.  

Genomsnittlig kapitalbindningstid per 30/4-17 uppgår till 1,51 år. 

Tabellerna visar en prognos över kommunens räntekostnader (givet samma låneskuld 
samt ränteswapar). Översta tabellen visar på en ökning av räntekostnader från 4,9 
mnkr till 5,5 mnkr under förutsättning att räntorna utvecklar sig enligt marknadens 
förväntningar. Skulle räntorna däremot stiga med 1 % utöver vad marknaden 
förväntar sig kommer räntekostnaderna att uppgå till 5,1 mnkr 2016 och öka till 6,0 
mnkr.  

 

 

Avstämning finanspolicy 
Avstämning visar att i princip är samtliga kriterier uppfyllda. Endast ett kriterium är 
gult (till del uppfyllt). Minst två långivare bör eftersträvas. Orsaken till att kommunen 
endast har en långivare i dagsläget beror på att det endast är Kommuninvest som har 
negativ ränta.  Övriga banker har räntegolv eller liknande.   
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2. God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att hushålla i tiden och över tiden. Kravet på god 
ekonomisk hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska ha förutsättningar 
för att klara av befolkningens behov både nu och i framtiden. 

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

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

2.1 Finansiell analys 
Kommunen redovisarar för perioden ett positivt resultat om 23,1 mnkr och prognosen 
visar på ett resultat om 38,9 mnkr. I jämförelse med budget innebär det en avvikelse 
på 26,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas uppgå till 93,6 % i förhållande 
till skatter och statsbidrag.  

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

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

För 2015 uppgick resultatet före jämförelsestörande poster i förhållande till skatter 
och statsbidrag till -0,8 % för att under 2016 förstärkas till 6,5 %. Prognosen för 2017 
är 6,1 %, vilket innebär att kommunen har en förbättrad resultatutveckling och 
stärker egna kapitalet inför framtiden.  

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

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

Munkedals siffror uppgick till 46,0 % för 2015 och 294,4 % för 2016. Prognosen för 
2017 ser ut att landa på 109,4 %. Detta innebär att kommunen för åren 2016 och 
2017 kommer att ha finansierat investeringar själv utan upplåning. För reinvesteringar 
beräknas självfinansieringsgraden till 220,1 %. Finansiella målet att reinvesteringar 
ska ha en självfinansieringsgrad på över 100 % bedöms med nuvarande prognos bli 
uppfyllt.  

Kapacitet 
Soliditet inklusive pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den 
visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. 
Ju högre soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I detta nyckeltal 
används ”soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få 
med de pensionsförpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns utanför 
balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme.  

Soliditeten inkl pensionsförpliktelser har förstärkts de senast åren. 2016 uppgick 
soliditeten till 0,9 % vilket var första gången som den var positiv i Munkedals 
kommun. Förbättringen beror på att utbetalningar i av pensionsskuld intjänad innan 
1998 fortlöper. Detta påverkar skulden positivt och innebär att kommunen förbättrar 
sin ställning något. Tack vare amortering, prognosen för investeringar samt det goda 
resultatet så beräknas soliditeten förstärkas och uppgå till 7,9 % inklusive 
pensionsförpliktelser vid årets slut. 

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

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

Mellan 2015 och 2016 förbättrades Munkedals kassalikviditet. Under 2017 har 
kassalikviditeten minskat något och uppgår vid delåret till 99,4 %. Normalt 
eftersträvas ett riktvärde på 100 %. Det innebär att korta tillgångar är lika stora som 
korta skulder. I kommunernas kortfristiga skulder ingår dock en semesterlöneskuld 
som utgör ca 20-30% av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i någon 
större omfattning under året och utgör därför ingen större belastning på likviditeten. 
Detta innebär att en nivå på över 60 % tryggar den kortsiktiga 
betalningsberedskapen. Munkedals nivå på 99,4 % innebär därför att kommunen 
klarar av att finansiera oväntade finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva låna.  

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

De borgensåtagande som kommunen ingått ökar från 2013 på 175 mnkr till att för 
2016 uppgå till 288,4 mnkr. Under 2017 kommer borgensåtagandet förmodligen öka 
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med ytterligare ca 30 mnkr till Munkbo till följd av stamrenoveringar.  
Pensionsförpliktelse före 1998, sjunker och har så gjort de senaste åren. Nuvarande 
prognosen visar på att vid årsskiftet kommer pensionsskulden att uppgå till 220 mnkr 
inkl löneskatt. En del av minskningen beror på förändrade inkomstbasbelopp men 
även att utbetalningar sker av skulden. Totalt sett innebär dessa ökade åtaganden en 
högre risk.  

Kontroll 
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 
En budgetföljsamhet så nära 0 som möjligt är det önskvärda. Kommunens prognos 
redovisar en positiv budgetavvikelse för året. Det kan finnas en viss osäkerhet i 
prognosen då det finns en benägenhet att ta höjd för ökade kostnader men inte för 
ökade intäkter. 

2.2 Finansiella mål 

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

1. Resultatmål - På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 
skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %. 
 
Årsprognosen innebär att det genomsnittliga resultatet de senaste tre åren 
uppgår till 4,4 %, vilket innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

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

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgraden av reinvesteringar 100 % 
Självfinansieringsgraden av reinvesteringar beräknas uppgå till 220,1 %, vilket 
innebär att målet kommer att uppfyllas. 
 

Resultatmål 
De finansiella resultatmålen är antagna av kommunfullmäktige i budget 2017 (MRP).  
Utgångspunkten för resultatmålen är de finansiella inriktningsmålen ovan. De 
finansiella resultatmålen gäller för perioden 2017. Samtliga finansiella resultatmål 
bedöms vara uppfyllda vid årsskiftet.  

När det gäller målet gällande effektiviseringsmålet bör en viss försiktighet råda, då 
årets löneökningar inte är medräknade. I prognosen igår inte heller eventuella nya 
placeringsbeslut.   
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Finansiella resultatmål 2017 Mål 
Prognos 
2017 

Året resultat  2,0 % 6,1 % 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad 
för individ och familjeomsorgen ska minska.  <51,6 mnkr 49,8 mnkr 

Soliditet: Amortera 4,3 mnkr på låneskuld 4,3 mnkr 12,0 mnkr 

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 220,1 % 

2.3 Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål 
 

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

Under året visar målet på en låg måluppfyllelse. Handlingsplanen för implementering 
av barnkonventionen förväntas vara klar senast juni 2017. Handlingsplanen kommer 
att innehålla åtgärder och processer på olika nivåer i kommunen, däribland 
barnchecklista och barnkonsekvensanalys kopplat till tjänsteskrivelsemallen. Arbetet 
med att ta fram handlingsplanen har föregåtts av en kartläggning om kommunens 
befintliga arbete och förutsättningar när det gäller Barnkonventionen. 

Endast 14 % av tjänsteskrivelserna har hittills under året en konsekvensbeskrivning 
av folkhälsoperspektivet. För att folkhälsa ska kunna beaktas i beslut måste 
konsekvensbeskrivningarna utvecklas i både mängd och kvalitet. 

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

Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala processer. 
Ej uppfyllt 

 

Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 
Kommunfullmäktige antog under 2016 övergripande miljömål. Inför budget 2017 
reviderades kommunfullmäktiges inriktningsmål och fyra resultatmål kopplades till 
detta mål. Då revidering skedde så sent på året har målen inte hunnit kopplats ned till 
verksamheterna. Någon uppföljning efter årets fyra första månader är inte möjlig att 
göra. 

Resultatmål Utfall 

Hållbar livsstil - 

Biologisk mångfald - 
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God vattenstatus - 

Hållbar energikonsumtion. - 
 

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

Ett antal insatser pågår som också visar på en positiv riktning av måluppfyllelsen. Som 
ex kan nämnas utemiljön inom förskolan som en viktig del den pedagogiska 
verksamheten för barnens lärande och utveckling. Det kan handla om utematematik. 

Inom vuxenutbildningen pågår, i samarbete med Lysekil och Sotenäs kommuner, 
insatser som att erbjuda fler individuella lösningar för elever, samarbete i Fyrbodal 
med vux-nätverk. Samarbete gäller också mellan sektor Barn- och Utbildning och 
Sektor Omsorg samt också tillsammans med aktörer som Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling. 

Den strukturförändring på placeringsformen som påbörjades förra året börjar visa 
resultat. Antalet barn och ungdomar som får dygnsvård utanför hemmet är nästan 
1000 dygn färre är rapporterat förra året vid samma tidpunkt. Anledningen är att det 
fanns betydligt mer placerade barn och ungdomar vid årets start än i år. Den interna 
samverkan och arbetet på barnkullen med att tidigt kunna starta insatser har 
betydelse. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd startar också på en betydligt 
lägre nivå en tidigare period vilket är positivt. Det som oroar och som sektorn kommer 
att följa närmare är de unga vuxna som bryter trenden. 

Resultatmål Utfall 

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

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

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

Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och utvecklas i syfte att 
förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och förhindra eller 
senarelägga mer omfattande insatser Delvis uppfyllt 
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Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får de stöd som behövs, 
när det behövs utifrån behov. 
Trygghetsmålet är omhändertaget inom sektor Omsorg. 

Insatser som anpassning av boendemiljö samt anhörigstöd är pågående. Vad gäller 
boendemiljön påbörjas nu genomförandet färre särskilda boenden och därmed en 
bättre anpassad boendemiljö. Ombyggnation på Allégården startar under året. 
Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i veckan och drivs av hälsosamordnare 
tillsammans med frivilliga. På samtliga äldreboenden finns ett samarbete med frivilliga 
som kommer och har olika aktiviteter som läsgrupper, promenader, bakning, allsång, 
underhållning etc. 

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

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

Resultatmål Utfall 

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

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

Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till en 
fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta 
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov 

Delvis uppfyllt 
Boende och sysselsättning skall utformas utifrån olika individers 
specifika behov. Helt uppfyllt 

 

Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att 
skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Munkedal är en aktör för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling. 
Insatser pågår i kommunen i syfte att marknadsföra kommunen, utveckla 
servicekontoret, utveckla och stärka lokala näringslivet, utveckla innovativa metoder 
för upphandling mm. Totalt finns sju resultatmål kopplade till målen. 

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

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

Medborgarcentrum färdigställdes i mars 2016. Ambitionen är att utveckla 
verksamheten i riktning mot mer utåtriktad kontakt och service. 

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

Utveckla servicekontorets verksamhet Ej uppfyllt 

Utveckla och stärka lokala näringslivet Delvis uppfyllt 

Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals kommun 
Ej uppfyllt 

Utveckla innovativa metoder för upphandling Delvis uppfyllt 

Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka Delvis uppfyllt 

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

 

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

Resultatmål Utfall 
Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler. Delvis uppfyllt 

Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett ökat behov av 
boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg Helt uppfyllt 

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

Några evenemang med föreningslivet har inte planerats eller genomförts under första 
kvartalet 2017. En pågående utredning kring Kulturskola pågår. 

Bibliotekets självbetjäningssystem har inneburit ökad tillgängligheten med 10 
timmar/vecka. Samarbete med Medborgarcentrum har också ökat tillgängligheten och 
resultatmålet är uppnått redan under detta kvartal. Litteraturcirklar och after-noon tea 
under ledning av bibliotekarier har genomförts kontinuerligt. IT-café med 
pensionärsgruppen. Samarbete med Integration och NGO genom Café Forum och 
kommunikation med nyanlända. 

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

Minska droganvändningen Delvis uppfyllt 
 

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

Samtliga de finansiella målen är, med nuvarande prognoser, uppfyllda eller är på väg 
att nå målet. Genomsnittligt resultat uppgår till 4,4 %, självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 220,1 %, amortering har skett av låneskulden. Måluppfyllelsen för de 
finansiella resultatmålen är också mer positiva än i tidigare delårsbokslut. 

Av de sju verksamhetsmålen är övervägande delen delvis uppfyllda. Två av målen är 
inte alls uppfyllda. Flertal av målen bedöms ändå ha en positiv trend. 

Den kortfattade finansiella analysen visar en positivare utveckling än i tidigare 
delårsbokslut. Den prognostiserade resultatnivån för 2017 är viktig förutsättning för 
att nå god ekonomisk hushållning.  Viktigt är att vidhålla en resultatnivå för att skapa 
en ökad beredskap för nuvarande och kommande utmaningar (lågkonjunktur, 
investeringar, ökade kostnader på grund av befolkningsförändringar etc). 
Resultatnivån bör ligga på 2-3 procent i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. 
En viktig förutsättning för det är att verksamhetens nettokostnader fortsättningsvis 
måste uppgå till högst 98 % av skatteintäkter och statsbidrag. För året beräknas 
nettokostnadsandelen uppgå till 93,9% en marginell höjning jämfört med bokslut 
2016.  

Trots att verksamhetsmålen visar på lägre måluppfyllelse är bedömningen som 
kommunstyrelsen gör är de finansiella målen för god ekonomisk hushållning är mycket 
positiva och därmed uppnås målen för god ekonomisk hushållning för verksamhetsår 
2017 med nuvarande prognoser.   
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3. Verksamhetsredovisning 

3.1 Driftsredovisning 
 

Resultaträkning 
Bokslut Prognos Budget Avvikelse

(Belopp i mnkr) 2016 2017 2017 2017 
Nämnd/Verksamhet         
Kommunfullmäktige, revision, 
valnämnd          
och överförmyndarnämnd 0,2 -2,6 -2,6 0,0
Kommunstyrelsen 11,4 -589,2 -595,6 6,4
varav       
 - Kommunledningsstab 6,5 -51,3 -58,7 7,4
 - Sektor samhällsbyggnad 1,0 -98,1 -99,0 0,9
 - Sektor Barn & Utbildning 3,9 -211,8 -213,3 1,5
 - Sektor Omsorg 0,0 -228,0 -224,7 -3,3
Byggnadsnämnden 1,2 -1,5 -2,0 0,5
Lönenämnden 0,0 -2,5 -2,5 0,0
Summa nämndverksamhet 12,8 -595,8 -602,7 6,9
          
Gemensamma kostnader och 
intäkter 8,2 0,9 -14,4 15,3
Summa gemensamma 
kostnader och intäkter 8,2 0,9 -14,4 15,3
       
Summa verksamhetens 
nettokostnad 21,1 -594,9 -617,1 22,2
          
Skatteintäkter -5,2 461,5 458,5 3,0
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 19,4 173,8 173,9 -0,1
Finansiella intäkter 0,8 3,3 2,9 0,4
Finansiella kostnader 0,7 -4,9 -5,6 0,7
Summa Skatter och 
finansnetto 15,7 633,8 629,7 4,0
          
Jämförelsestörande post        
Årets resultat 36,8 38,9 12,6 26,3
Helårsprognosen för Munkedals kommun är 38,9 mnkr vilket är 26,3 mnkr bättre än 
det budgeterade resultatet på 12,6 mnkr. Anslag till kommunstyrelsens samt 
kommunfullmäktiges förfogande bidrar till ett förbättrat resultat med 10,4 mnkr. 

Nämnderna 
Den angivna årsprognosen uppgår till +6,9 mnkr vid årets slut varav merparten är 
inom kommunstyrelsen verksamhetsområde. Kommunstyrelsens prognos innefattar 
+4,9 mnkr för anslaget till KS förfogande samt lägre kostnader på 9,2 mnkr till följd 
av åtgärdsplanen som beslutades 9 november 2016. 
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Finansförvaltningen 

Gemensamma verksamhetskostnader 
Gemensamma intäkter och kostnader förväntas ha ett överskott på 15,3 mnkr mot 
budget. Under gemensamma posterna finns anslaget till kommunfullmäktiges 
förfogande samt överskott på kapitalkostnader. Dessa poster beräknas ha ett 
överskott om 11,0 mnkr tillsammans. Av anslaget till KFs förfogande beräknas 5,5 
mnkr kvarstå vid årsskiftet, av dessa är 0,6 mnkr öronmärkta för ev merkostnader för 
Dingle. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
För 2017 budgeterades skatteintäkter och generella statsbidrag till 632,4 mnkr. Den 
senaste skatteprognosen från SKL (cirkulär 17:18) visar på ett överskott om totalt 2,9 
mnkr.  

Budget för skatteintäkterna bygger på 10220 invånare och utfallet 1 november 2016 
blev 10360 vilket beräknas ge ett överskott på 5,8 mnkr gentemot budget. 

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

Slutavräkningen för 2016 är förbättrad sedan årsskiftet (83 kr/inv) och beräknas till 
+0,8 mnkr. Slutavräkningen för 2017 är däremot negativ (-347 kr/inv) och ger ett 
underskott på -3,6 mnkr. Netto för åren -2,7 mnkr. 

(mnkr) Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 
Skatteintäkter 458,5 464,3 5,8 
Generella statsbidrag 173,9 173,8 -0,1 
Slutavräkning  -2,7 -2,7 
  632,4 635,3 2,9 
 

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter beräknas ha ett överskott på 0,4 mnkr jämfört med budget. 
Främst beror det på intäkter i form av överskottsmedel från Kommuninvest. 

Finansiella kostnader 
Ränteläget är fortsatt lågt och beräknas ge ett överskott om 0,7 mnkr. 
Genomsnittsränta, på lån och derivat, för perioden jan-april 2017 är 2,3 %.  
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3.2 Sammanställning av nämnders resultat och årsprognos 
 

Resultat och årsprognos på Sektor/nämndsnivå (mnkr) 
Nämnd Utfall April Årsprognos 

 

Kommunstyrelsen 8,6 6,4 
Varav 
 -Kommunledningsstab 4,3 7,4 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 2,2 0,8 
 -Sektorn för Barn & utbildning 4,0 1,5 
 -Sektorn för Omsorg -1,9 -3,3 
Byggnadsnämnden 0,6 0,5 
Lönenämnd 0,1 0,0 
Övriga nämnder 0,1 0,0 
Varav 
 -Kommunfullmäktige 0,0 0,0 
 -Valnämnd 0,0 0,0 
 -Överförmyndare 0,0 0,0 
 -Revision 0,1 0,0 
Summa 9,3 6,9 
 

Sammanställning nettokostnader Sektor/nämndsnivå (mnkr) 

Nämnd 2015 2016 Årsprognos 
2017 

 

Kommunstyrelsen 552,2 557,5 589,2 
Varav  

 -Kommunledningsstab 45,6 39,3 51,3* 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 87,8 89,2 98,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning 183,4 204,0 211,8 
 -Sektorn för Omsorg 235,4 225,0 228,0 
Byggnadsnämnden 0,9 0,9 1,5 
Lönenämnd 2,5 2,6 2,5 
Övriga nämnder 2,5 2,2 2,6 
Summa nettokostnader 558,1 563,2 595,8 
Tilldelad budget 540,6 576,0 602,7 
Utfall mot budget -17,5 12,7 6,9 

*Löneökningar 2017 ligger centralt under kommunledningsstaben tills nya löner är 
klara. Då flyttas budget ut till verksamheterna, vilket innebär att sektorernas prognos 
på nettokostnader är exklusive löneökningar 2017. 
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Nämndernas prognoser visar på att nettokostnader beräknas öka med 5,8 % mellan 
2016 och 2017.  

Konsultkostnader för jan-april 2017 uppgår till 3,3 mnkr, där Individ och 
familjeomsorgen står för drygt 2,1 mnkr av kostnaderna. Det är en ökning med 0,8 
mnkr jämfört med samma period föregående år. Nämnderna redovisar ingen prognos 
på helår för konsultkostnader.  

Antal årsarbetare  apr-17 dec-16
Alla anställningsformer 950,4 915,9
Tillsvidare 821,7 812,5
Tidsbegränsad 128,6 103,4

Tillsvidareanställda har ökat med 9,2 åa jämfört med årsskiftet. Förändringen beror på 
att personal i kommunala bostadsbolaget gick över till kommunen vid årsskiftet. 
 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall i april på +8,6 mnkr, årsprognosen uppgår till 
6,4 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade hösten 2016 om åtgärdsplan för ekonomi och 
verksamhet i balans. Verksamheterna ska under 2017 uppvisa lägre kostnader, 
jämfört med budget, på motsvarande 9,95 mnkr. Uppföljningen efter april visar på en 
avvikelse mot på 0,8 mnkr.  

Kommunledningsstab/kontoret 
Kommunledningskontoret redovisar ett utfall på +4,3 mnkr för perioden jan-april 
2017. Årsprognosen uppgår till +7,4 mnkr, varav 4,9 mnkr är anslaget för KS 
förfogande. Åtgärdsplanen som beslutades hösten 2016 genererar 1,8 mnkr i 
överskott på kommungemensamma poster. 

Sektorn för samhällsbyggnad 
Sektorn redovisar ett utfall på 2,2 mnkr för perioden. Årsprognosen uppgår till 0,8 
mnkr. Sedan årsskiftet är all personal i det kommunala fastighetsbolaget anställda 
inom sektorn för att debiteras ut till bolaget. Sektorn kommer har därmed ökade 
personalkostnader jan-april 2017 jämfört med samma period föregående år. Sektorns 
totala kostnader ligger trots ökade personalkostnader relativt i nivå med budget, 
vilket bedöms bero på lägre kostnader jämfört med budget för bland annat 
fastighetsunderhåll samt övriga driftkostnader för verksamheterna inom sektorn. 

Sektorn för Barn och utbildning 
Redovisar ett periodiserat utfall på 4,0 mnkr. I periodens utfall ingår intäkter på 2,0 
mnkr från Skolverket från 2016 som bedömdes som osäkra vid årsskiftet. Sektorn 
beräknar en årsprognos med ett positivt resultat motsvarande 1,5 mnkr kronor vilket 
sektorn beräknar utifrån åtgärdsplanen. Förskolan har fått en ramökning 2017 på 5,9 
mnkr för utökning av avdelningar. Sektorn har också sökt och fått beviljats statsbidrag 
för bla minskade barngrupper inom förskolan, lärarlönelyft, karriärtjänster mm. 
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Personalkostnaderna har under perioden jan-april 2017 ökat med 6,5 mnkr jämfört 
med föregående år vilket motsvarar 12,5%. Antal tillsvidareanställda har under 
motsvarande period ökat med 13,4 till 292,9 st. 

 

 

 

Sektorn för Omsorg 
Sektor omsorg redovisar ett periodiserat utfall på -1,9 mnkr. Årsprognosen anges till -
3,3 mnkr för hela sektorn. Åtgärdsplanen som beslutades hösten 2016 genererar 5,3 
mnkr i lägre kostnader inom sektor omsorg under 2017. 

Inom sektorn beräknas avdelningen Vård och äldreomsorg ha ett överskott på 2,9 
mnkr vid årets slut främst beroende åtgärder som beslutades åtgärdsplanen november 
2016, däribland omstrukturering särskilda boenden.   

Avdelningen Individ- och familjeomsorg prognosticerar ett underskott på -3,8 mnkr. 
Föregående års bokslut redovisades ett underskott om på -14,2 mnkr, inför året 
förstärkes avdelningens tilldelning med 6,0 mnkr. Genom ett förändrat arbetssätt 

201504 201604 201704
Barnomsorg totalt 928 971 1029

Fritidshem 434 437 441

Förskola 462 494 517

Köpta platser 8 11 14

Friförskola 31

Pedagogisk omsorg 24 29 26

Antal barn inom Barnomsorg

201504 201604 201704
Grundskola totalt 1100 1184 1165

Bruksskolan 182 210 195

Centrumskolan 141 145 151

Hedekas Skola 105 113 106

Hällevadsholms Skola 92 86 83

Kungsmarksskolan 315 346 345

Munkedalsskolan 265 284 284

Antal elever inom grunskolan

201504 201604 201704
Gymnasieskola totalt 390 426 410

Fristående annan kommun 48 55 47

Fristående egen kommun 11 9 11

Kommunal annan kommun 247 256 223

Kommunal egen kommun 72 97 118

Region annan kommun 3 5 11

Region egen kommun 9 4 0

Antal elever inom Gymnasiet
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inom avdelningen redovisas att nettokostnaderna förväntas minska från 56,0 mnkr 
2016 till 48,2 mnkr 2017. (Exklusive löneökningar 2017) 

 2015 2 016
2017 
prognos 

Antal barn med institutionsvård 22 15 7 

Antal vårddygn på institution (barn) 3614 2 711 1 975 

Antal familjehemsplaceringar (köpt 
plats) 14 15 13 
Antal familjehemsplaceringar 
(kommunens regi) 17 21 20 
 

Nettokostnader (mnkr) 2015 2016 2017 2017 2017 

  Utfall Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse 

Institutionsvård barn -16,2 -11,9 -7,7 -8,5 -0,9 

Familjehemsvård barn -10,8 -17,1 -17,0 -16,7 0,3 
Summa nettokostnad 
placeringar barn -27,0 -29,0 -24,7 -25,2 -0,6 
 

Avdelning Stöd redovisar ett underskott på -1,4 mnkr, vilket beror på hög 
personalomsättning samt ej genomförd besparing från tidigare år.  

Avdelningen Sektorsledning redovisar ett underskott på netto -1,0 mnkr. Avdelningen 
redovisar en prognos på +3,0 mnkr för ersättningar från Migrationsverket. Inom 
avdelningen hanteras budget för beviljade timmar inom hemtjänsten, vars prognos 
uppgår till -4,1 mnkr. Prognosen för 2017 är att beviljade hemtjänsttimmar kommer 
uppgå till 94 806 h totalt och 39 h/person och månad. Verkställda timmar inkl HSL 
beräknas uppgå till 105 615 h, en ökning med 7,2 % jämfört med föregående år. 

År Beviljade 
timmar 

Beviljad 
tid/brukare 
SOL 

Verkställda 
timmar 
minus 
frånvaron 

Delegerad 
HSL 

Totalt 
verkställd 
tid 
SOL+HSL 

Antal 
pers 

2014 90 587 40 78 122 11 200 89 322 190 
2015 97 901 43 84 153 14 792 98 945 188 
2016 90 935 39 83 271 15 249 98 520 195 

Prognos 
2017 94 806 39 87 339 18 276 105 615 203 

Källa: Egen mätning 

Jämfört med liknande kommuner inom äldreomsorgen ligger Munkedals kommun 
högre i antal beviljade hemtjänsttimmar per månad och person över 65 år.  

Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 
65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal* 2013 2014 2015

  
 Liknande kommuner äldreomsorg, Munkedal, 2015 26,8 28,7 28,1
 Munkedal 34,6 39,7 42,8

*Exkluderat personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad. Liknande 
kommuner är: Markaryd, Haparanda, Askersund, Osby, Färgelanda, Oxelösund och Grums. Källa: Kolada 
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Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden visar ett resultat på 0,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,5 mnkr. 
Vilket främst beror på ökade intäkter mot budgeterat samt att kostnader för konsulter 
inte bedöms användas/förbrukas i samma utsträckning som budgeterat. 

Lönenämnden 
Lönenämnden är en samverkan mellan Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommun. 
Lönenämnden visar ett resultat på 0,1 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr som 
avser Munkedals kommun. 

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

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

Överförmyndare 
Överförmyndare visar ett nollresultat på 0,0 mnkr, vilket också beräknas vara 
årsprognosen. Överförmyndarverksamheten sker i samarbete med Strömstad, Tanum, 
Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.  

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

Investeringsredovisning 
Nämnder (mnkr) Januari-April 

Årsbudget 
(inkl. 

res.överf.) 
Helårsprognos

 

 -Kommunledningskontoret -0,3 4,2 3,1 
 -Sektorn för Samhällsbyggnad 29,9 50,4 49,1 
 -Sektorn för Barn & utbildning 0,1 1,6 1,6 
 -Sektorn för Omsorg 0,0 2,8 2,6 
Summa kommunstyrelsen 29,7 59,0 56,4 

 

Byggnadsnämnden 0,0 1,8 1,5 
 

Lönenämnden 0,0 0,0 0,0 
        
Summa Munkedal kommun 29,7 60,8 57,9 
 

För mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds 
delårsrapport. 

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

Under perioden jan-april 2017 har det investerats för 29,7 mnkr netto. Den största 
investeringen under perioden avser köp av Dingle 2:56 från Västra Götalands läns 
landsting (28,0 mnkr). Denna investeringsutgift är inte budgeterat. I samband med 
köpet avyttrade Munkedals kommun delar av Dingle 2:56 och Dingle 4:1 till Göteborgs 
stift.  

Under perioden har kommunen erhållit investeringsbidrag avseende fiber på 0,6 mnkr. 

Årsbudgeten 2017 för investeringar är 60,8 mnkr inkluderat resultatöverföring från 
2016 som beslutats av kommunfullmäktige. Årsförbrukningen beräknas bli 57,9 mnkr, 
varav 29,9 mnkr är nyinvesteringar.  

Kommunfullmäktiges finansiella mål för investeringar är att reinvesteringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på 100 %. Prognosen är att den förväntas bli 212,1 % och 
därmed uppfyllt. 
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4. Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 
 
DELÅRSRAPPORT  JANUARI - APRIL 2017 
RESULTATRÄKNING  Kommun 
(Belopp i mnkr) Årsbokslut 2016 Jan-April 2016 Jan-April 2017
Verksamhetens intäkter  189,3 47,7 62,1
Varav jämförelsestörande 
post       
Verksamhetens kostnader  -733,7 -230,4 -242,6
Avskrivningar  -22,0 -6,6 -7,4
Verksamhetens 
nettokostnad -566,4 -189,3 -187,8
Skatteintäkter och 
generella statsbidrag  608,2 202,9 211,6
Finansiella intäkter  2,8 0,7 0,9
Finansiella kostnader  -5,0 -1,7 -1,6
Resultat före extra 
ordinära poster 39,6 12,6 23,1
Extraordinära poster       
Periodens resultat 39,6 12,6 23,1
 

Resultatet under perioden jan-april 2017 uppgår till 23,1 mnkr för Munkedals 
kommun. Helårsprognosen för Munkedals kommun beräknas till 38,9 mnkr. Under 
återstående del av året belastas kommunen med högre kostnader jämfört med 
perioden jan-april. Exempel på sådana kostnader är semestervikarier, lönerevision, 
semesterdagstillägg.  

Skatteintäkterna är beräknade utifrån SKLs prognoser, senaste kom 2017-04-27. 

Personalkostnaderna har under perioden jan- april ökat med 8,6 % jämfört med 
samma period föregående år. 
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4.2 Balansräkning 
 
 

JANUARI - APRIL 2017 
(Belopp i mnkr) Kommun 
  Årsbokslut 2016 Jan-April 2016 Jan-April 2017
Tillgångar       
Anläggningstillgångar:       
Immateriella anläggningstillgångar 13,0 11,1 12,6
Materiella anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anl. 270,9 272,1 287,7
Maskiner och inventarier  23,7 18,1 22,4
Finansiella anläggningstillgångar       120,2 120,1 120,1
Summa anläggningstillgångar 427,8 421,4 442,8
        
Omsättningstillgångar:       
Exploatering 38,9 40,4 39,0
Fordringar  62,1 38,1 53,0
Kassa och bank  112,0 48,5 66,2
Summa omsättningstillgångar 213,0 127,1 158,2
        
Summa tillgångar 640,8 548,4 601,0
        
Eget kapital, avsättningar och 
skulder       
Eget kapital  230,1 203,0 253,2
varav periodens resultat 39,6 12,6 23,1
Summa eget kapital 230,1 203,0 253,2
        
Avsättningar       
Avsättningar för pensioner 10,1 8,3 10,1
Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 10,1 8,3 10,1
        
Skulder:       
Långfristiga skulder  217,2 217,2 205,2
Övriga långfristiga skulder 12,2 4,6 12,6
Kortfristiga skulder  171,2 115,3 119,9
Summa skulder 400,6 337,1 337,7
        
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 640,8 548,4 601,0
 

Kommunens balansomslutning har minskat sedan föregående bokslut. De kortfristiga 
skulderna har minskat, bla lägre leverantörsskulder april 2017 jämfört med december 
2016. De långfristiga skulderna har även de minskat då kommunen har amorterat 
12,0 mnkr på låneskulden. Under perioden har det investerats för 29,7 mnkr vilket 
ökar anläggningstillgångar. Fastigheten Dingle 2:56 har förvärvats utan extern 
finansiering. 
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Kommunens likviditet i delårsbokslutet uppgår till 99,4 %, en liten minskning från 
årsbokslutets 101,7%. Det beror på amortering av lån och köp av Dingle 2:56 som 
tagits ur egen kassa. 

Kommunens soliditet är vid delåret 42,1 %, en ökning från årsbokslutets 35,9 %. För 
helåret prognosticeras en soliditet på 43,6%. 

De långfristiga skulderna i kommunen är lägre än vid årsskiftet då 12,0 mnkr 
amorterades i februari 2017. Av kommunens lån på 205,2 mnkr är 160 mnkr 
räntesäkrat med derivat. 

Minskningen av de kortsiktiga skulderna inom kommunen beror främst på lägre 
leverantörsskulder samt att avsatta pensionskostnader betalats och årets 
pensionskostnader ännu inte upparbetats för helår. 

5. Ohälsotal 
(%) jan -april 2016 jan-april 2017

Totalt hela kommunen 9,2 8,7 
Kommunledningskontoret/stab 6,7 9,5 
Sektor Samhällsbyggnad 10,4 5,3 
Sektor Barn och utbildning 7,6 7,4 
Sektor Omsorg  10,5 10,3 
   
Andel >60 dagar 51,79 50,52 

Kommunen har en sjukfrånvaro på 8,7 % under perioden januari-april 2017. 
Motsvarande period föregående året uppgick till 9,2 %. Sjukfrånvaron som överstiger 
60 dagar har minskat till att uppgå till 50,52 % av sjukfrånvaron. 

Sjukkostnaderna perioden jan-april 2017 är 2,7 mnkr exkl sociala avgifter, 
motsvarande period föregående år var 2,1 mnkr. Det är främst kostnaderna för 
sjuklön dag 2-14 som har ökat mellan åren. 

Kommunens totala sjukfrånvaro januari-april har under minskat något, från 9,2 % 
(2016) till 8,7 %. Även om sjukfrånvaron totalt sett är något lägre så ser vi en ökad 
sjukfrånvaro inom vissa verksamheter och då framförallt inom sektor omsorg 
(hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans och ett par äldreboenden) och barn och 
utbildning (förskolorna). Sjukfrånvaron är ungefär jämt fördelad mellan kort- och 
långtidsfrånvaro. I riket är 70 % av den totala sjukfrånvaron psykisk ohälsa och vi ser 
att sjukfrånvaron följer detta mönster även i kommunen. Utöver detta har 
sjukfrånvaron varit särskild hög under den mest intensiva perioden av smittsamma 
sjukdomar, januari-februari. 

Sjukfrånvaron kan till viss del bero på arbetssituationen med allt mer komplexa 
arbetsuppgifter, högre arbetsbelastning samt svårigheter att rekrytera vikarier. I t ex 
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äldreomsorgen finns sällan tid för de oförutsedda händelser som sker vilket alltid 
innebär en omprioritering och minskad tid till andra vårdtagare. 

En hög stressnivå under längre kan öka risken för t ex infektioner, ryggbesvär och 
huvudvärk som ofta är orsaker till korttidsfrånvaron, men även psykisk ohälsa och 
ibland oklara och diffusa orsaker.  

Svårare fysiska sjukdomar samt psykisk ohälsa är de vanligaste orsakerna till 
långtidsfrånvaro. En del av sjukfrånvaron är inte direkt kopplad till arbetet, men 
påverkar ändå arbetsplatsen om sjukfrånvaron är återkommande och därför behöver 
arbetsgivaren fokusera på hela medarbetarens situation i tidigt skede via 
rehabutredningen, vilket ställer krav på ledarskapet att agera med stöd av 
Personalenheten och Företagshälsovården. För att fånga upp dessa medarbetare 
pågår i samarbete med Företagshälsovården framtagning av ett individuellt 
aktivitetsprogram för att förebygga sjukskrivningar. Förändringar i ledning och 
organisation, minskade stödresurser har medfört en högre arbetsbelastning för en del 
enhetschefer och sämre förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Flera 
enhetschefer har stora enheter med många medarbetare och i viss mån jour dygnet 
runt veckans alla dagar. Det är tveksamt om cheferna t ex inom sektor omsorg har 
tillräckliga förutsättningar för att kunna arbeta aktivt med de åtgärder som behövs. 
Att förbättra enhetschefernas förutsättningar i ledarskapet är en viktig och 
betydelsefull åtgärd. Många nya chefer i organisationen ställer också krav på väl 
genomförd introduktion samt på sikt ledarskapsprogram. 

Mot bakgrund av kommunens fortsatta höga sjuktal rekommenderas följande 
åtgärder/aktiviteter vara påbörjade/slutförda till och med delårsbokslut september 
samt årsbokslut: 

• Särskilda analyser och insatser riktas till enheter med höga sjuktal (enheter över 7 
%). 

• Individuellt aktivitetsprogram startas i september, i samarbete med 
företagshälsovården med fokus på psykisk ohälsa med Försäkringskassans 
förebyggande sjukpenning som ersättning.  

• Deltagande i forskningsstudie ”Hälsa och prestation på arbetet” kopplat till 
sjukfrånvaron för Hemtjänsten Munkedal och Hemsjukvården. 

• Kartläggning av chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap. 

• Internkontroll genomförs utifrån frågeställning om genomfört systematiskt 
arbetsmiljöarbete juni-sept, d v s fysisk och social/organisatorisk skyddsrond. 

• Analys för kvinnor i åldersgruppen 35-50 år. 
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6. Nyckeltal 

Årets resultat 2014 2015 2016 Prognos 2017

Årets resultat (mnkr) -1,9 0,2 39,6 38,9 

Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande poster (mnkr) -1,9 -4,2 39,6 38,9 

 
Årets resultat i relation till 
skatteintäkter och statsbidrag -0,4% 0,0% 6,5% 6,1% 

 

Årets resultat exkl 
jämförelsestörande poster i relation 
till skatteintäkter och statsbidrag 

-0,4% -0,8% 6,5% 6,1% 

 

Balanskravsresultat 0 0,2 39  
  

Nettokostnadsandel 2014 2015 2016 Prognos 2017
Verksamhetens intäkter och 
kostnader (netto) 96,5% 96,8% 89,5% 90,1% 

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

99,7% 100,2% 93,1% 93,6% 

Finansnetto 0,7% 0,5% 0,4% 0,2% 
Nettokostnadsandel efter 
finansnetto 100,4% 100,0% 93,5% 93,9% 

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

Nettokostnadsandel 100,4% 100,0% 93,5% 93,9% 
  

Skatteintäktsutveckling och 
nettokostnadsutveckling 2014 2015 2016 Prognos 2017

Skatteintäktsutveckling 4,6% 3,8% 10,2% 4,5% 
 

Nettokostnadsutveckling (exkl. 
jämförelsestörande poster) 7,2% 4,3% 3,2% 5,0% 

  

Investeringsfinansierade mått 2014 2015 2016 Prognos 2017
Nettoinvesteringsvolym (mnkr) 23,4 41,4 20,9 56,3 
Skattefinansieringsgrad av 
nettoinvesteringar 62,9% 46,0% 294,4% 109,4% 

Skattefinansieringsgrad av 
reinvesteringar 

 - - 220,1% 

Soliditet 2014 2015 2016 Prognos 2017
Soliditet 36,9% 34,7% 35,9% 43,6% 
Tillgångsförändring 0,7% 6,6% 16,8% - 
Förändring av eget kapital -1,0% 0,1% 20,8% - 
Kassalikviditet 79,1% 67,5% 101,4% - 

  

Soliditet inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser (%) -10,2% -7,7% 0,9% 7,9% 
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Prognossäkerhet (mnkr) 2014 2015 2016 Prognos 2017
Årets resultat -1,9 0,2 39,6 38,9 
Prognos totalt (jan-aug) 1,2 -11,9 17,3  

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

 

Resultat nämnderna -8,1 -18,7 11,3  

Prognos nämnderna (jan-aug) -5,3 -25,7 -7,6  

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

Borgensåtagande 203,5 219,1 288,4 318,4 
Pensionsförpliktelser för 1998 242,8 232,9 224,3 219,9 
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  2017-05-25 Dnr: 2017-5 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Elisabeth Lindqvist Johnsson 

Catarina Ross 

Kommunstyrelsens budget 2018-2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar i godkänna upprättat förslag till budget för 2018-

2019 med plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslaget till kommunstyrelsens 

förfogande tas i anspråk med 0,6 mnkr avseende finansiering av 

verksamhetsutvecklare samt 0,6 mnkr avseende finansiering av fortsatt 

projekt riktat arbete med försörjningsstöd för åren 2018-2019  

3. Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens anslag avseende 

finansiering av medlemsavgift för Räddningstjänstförbundet med 0,600 mnkr 

för 2018 samt ytterligare 0,400 mnkr för 2019 och Fyrbodals 

kommunalförbund med 0,040 mnkr för 2018. Finansiering sker ur ansvar 81 

(finansförvaltningen) 

4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

perioden 

5. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatmål med 

indikatorer för 2018-2019 

 

 

Sammanfattning 

Ram drift 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet på sitt möte den 26 april. 

Handlingen är nu uppdaterad med investeringsutgifter avseende inventarier och it-

kostnader kopplat till strukturutredningarna. Handlingen är också uppdaterad med 

omfördelningsbeslutet inom sektor omsorg. Till det kommer komplettering med 

förslag på ytterligare ett resultatmål (kopplat till inriktningsmål 6). Kompletteringar 

är gulmarkerade.  

 

Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 

Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 

investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 

verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen finns 

ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.  

 

Till kommunfullmäktige kommer komplettering/justering av ramar ske utifrån 

beslutad resursfördelningsmodell. 

 

Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-2019 innebär en minskning av 

anslag/ramar med 11,9 mnkr respektive 3,5 mnkr. För 2018 tillkommer 7,7 mnkr i 
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verksamhetsförändringar varav 2,7 mnkr för ej ersatta indexuppräkningar. Samtliga 

poster är konsekvensbeskrivna i handlingen. 

 

 

 

Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Föränd 

2018* 

Föränd 

2019* 

Kommunstyrelsen  595,613 583,642 580,113 575,113 570,113 -11,971 -3,529 

Obalans måste anpassas av 

nämnder   0,000 0,000 -5,924 -5,493 0,000 0,000 

Kommunledningskontor varav 58,703 59,687 59,570 59,570 59,570 0,984 -0,117 

Till KS förfogande  4,868 5,968 5,968 5,968 5,968 1,100 0,000 

Sektor för Samhällsbyggnad 98,960 98,608 98,348 98,348 98,348 -0,352 -0,260 

Sektor för Barn- och utbildning 213,297 211,239 210,678 210,678 210,678 -2,058 -0,561 

Sektor Omsorg  224,653 214,108 211,517 206,517 201,517 -10,545 -2,591 

 

Ram  investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala investeringsutgifter 

motsvarande 77,1 mnkr för 2018 samt 110,4 mnkr för 2019. Av de 77,1 mnkr är 48,35 mnkr 

reinvesteringar. För investeringar har hänsyn tagits för strukturutredningar inom Äldreomsorg och 

Barn och Utbildning. Däremot är inte hänsyn till den ökade driftkostnaden för planperioden. 

Mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

plan 

2020 

plan 

2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 110,4 152,5 92,6 

Kommunledningskontor 3,0 3,4 4,1 2,6 

Sektorn för Samhällsbyggnad 71,6 103,9 146,7 88,8 

Sektorn för Omsorg  0,8 0,8 0,8 0,8 

Sektorn för BoU 1,7 2,4 0,9 0,4 

 

  

Budget 

2018 

Budget 

2019 

plan 

2020 

plan 

2021 

Kommunstyrelsen 77,1 110,4 152,5 92,6 

Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 16,9 

Nyinvesteringar  28,7 72,1 119,6 75,7 

*Inom kommunstyrelsens investeringsplan ingår även de strukturutredningar som planeras. Dessa specificeras nedan och specificeras re eller nyinvestering 
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Budget 

2018 

Budget 

2019 

plan 

2020 

plan 

2021 

plan 

2022 

plan 

2023 

plan 

2024 

Strukturutredningar summa * 43,0 81,0 127,0 65,0 10,0 7,0 0,0 

Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 0 

Skolutredning befintlig struktur 

nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 0 

Skolutredning befintlig struktur 

reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 0 

Resultatmål 

Nämnden föreslår 26 resultatmål med indikatorer för de kommande två åren.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information enligt MBL § 19 2017-04-21 samt MBL 1 11 2017-04-27 

Ny information 2017-05-29  

 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunledningsgruppen 

Ekonomienheten 

Rickard Persson Håkan Sundberg 

Sektorchef omsorg Kommunchef 

Liselott Sörensen Ringi  

Sektorchef Barn och utbildning  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

§ 88 Dnr KS 2017-5 

 

Kommunstyrelsens budget 2018-2019, plan 2020-2021 
 

Arbetsutskottets beslut  

Arbetsutskottet återremitterar upprättat förslag till budget 2018-2019 med plan 

2020-2021 för utvecklad konsekvensbeskrivning av föreslagna neddragningar i 

såväl budget som plan. Ärendet bereds vid arbetsutskottets sammanträde 

2017-05-30. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslaget till kommunstyrelsens 

förfogande tas i anspråk med 0,6 mnkr avseende finansiering av 

verksamhetsutvecklare samt 0,6 mnkr avseende finansiering av fortsatt projekt 

riktat arbete med försörjningsstöd för åren 2018-2019.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att öka kommunstyrelsens anslag avseende 

finansiering av medlemsavgift för Räddningstjänstförbundet med 0,600 mnkr för 

2018 samt ytterligare 0,400 mnkr för 2019 och Fyrbodals kommunalförbund 

med 0,040 mnkr för 2018. Finansiering sker ur ansvar 81 (finansförvaltningen). 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

perioden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till resultatmål med indikatorer 

för 2018-2019. 

 

Sammanfattning 

Ram drift 

Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 

Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 

investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 

verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen 

finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.  

 

Till kommunfullmäktige kommer komplettering/justering av ramar ske utifrån 

beslutad resursfördelningsmodell. Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-

2019 innebär en minskning av anslag/ramar med 11,9 mnkr respektive 3,5 

mnkr. För 2018 tillkommer 7,7 mnkr i verksamhetsförändringar varav 2,7 mnkr 

för ej ersatta indexuppräkningar. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i 

handlingen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Forts. § 88 

 

 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 
Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen  595,613 583,642 580,113 575,113 570,113 -11,971 -3,529 
Obalans måste anpassas av 
nämnder   0,000 0,000 -5,924 -5,493 0,000 0,000 
Kommunledningskontor varav 58,703 59,687 59,570 59,570 59,570 0,984 -0,117 
Till KS förfogande  4,868 5,968 5,968 5,968 5,968 1,100 0,000 

Sektor för Samhällsbyggnad 98,960 98,608 98,348 98,348 98,348 -0,352 -0,260 

Sektor för Barn- och utbildning 213,297 211,239 210,678 210,678 210,678 -2,058 -0,561 

Sektor Omsorg  224,653 214,108 211,517 206,517 201,517 -10,545 -2,591 

 

Ram investering 

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 

investeringsutgifter motsvarande 77,1 mnkr för 2018 samt 109,4 mnkr för 2019. 

Av de 77,1 mnkr är 48,35 mnkr reinvesteringar. För investeringar har hänsyn 

tagits för strukturutredningar inom äldreomsorg och barn- och utbildning. 

Däremot är inte hänsyn till den ökade driftkostnaden för planperioden. 

 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 109,4 149,0 83,0 

Kommunledningskontor 3,0 3,4 1,6 0,1 

Sektorn för Samhällsbyggnad 71,6 103,9 145,8 81,8 

Sektorn för Omsorg  0,8 0,8 0,8 0,8 

Sektorn för BoU 1,7 1,4 0,9 0,4 

 

  
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen 77,1 109,4 149,0 83,0 

Reinvesteringar   48,4 38,3 30,4 14,4 

Nyinvesteringar  28,7 71,1 118,6 68,6 

 

*Inom kommunstyrelsens investeringsplan ingår även de strukturutredningar som planeras. Dessa specificeras 
nedan och specificeras re- eller nyinvestering 

  
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

Strukturutredningar summa * 43,0 81,0 127,0 65,0 10,0 7,0 0,0 
Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 0 
Skolutredning befintlig struktur 

nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 0 
Skolutredning befintlig struktur 
reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 0 

 

Resultatmål 

Nämnden föreslår 25 resultatmål med indikatorer för de kommande två åren.  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 

Forts. § 88 

 

Beredning 

Förvaltningarnas tjänsteskrivelse 2017-04-19. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD) deltar ej i beslutet. 
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Antagen i KS 2017-xx-xx §? 
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Sammanfattning 
Inför kommande två budgetår ska kommunstyrelsen arbeta fram uppdaterade resultatmål, föreslå 
investeringsutgifter samt anpassa budgeten till nämndens prelimnära ram. I handlingen ingår samtliga delar 
samt även ett kort avsnitt om framtiden. 
 
Nämnden föreslår 26 resultatmål med indikatorer för de kommande två åren.  
 

En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala investeringsutgifter motsvarande 77,1 
mnkr för 2018 samt 109,4 mnkr för 2019. Av de 77,1 mnkr är 48,35 mnkr reinvesteringar. För investeringar 
har hänsyn tagits för strukturutredningar inom Äldreomsorg och Barn och Utbildning. 
 
Kommunstyrelsen har erhållit en preleminär ram vilken har konsekvensbeskivits. Nämnden erhåller 
kompensation för löneökningar och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen finns ovannämnda 
samt också en risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-2019 innebär en minskning av anslag med 11,9 mnkr 
respektive 3,5 mnkr. Till det kommer 7,7 mnkr i verksamhetsförändringar varav 2,7 mnkr för ej ersatta 
indexuppräkningar. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet  på sitt möte den 26 april. Handlingen är nu 
uppdaterad med investeringsutgifter avseende inventarier och it-kostnader kopplat till 
strukturutredningarna. Handlingen är också uppdaterad med omfördelningsbeslutet inom sektor omsorg. Till 
det kommer komplettering med förslag på ytterligare ett resultatmål (kopplat till inriktningsmål 6). 
Kompletteringar är gulmarkerade.  
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Verksamhetsbeskrivning  
Beskrivning av kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. Styrelsen ska enligt kommunallagen lägga förslag till beslut i alla ärenden 
som ska behandlas av kommunfullmäktige, om inte någon annan nämnd har gjort det. 

Kommunstyrelsen ansvarar vidare för den översiktliga planeringen av användning av mark och vatten, 
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet i övrigt. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den kommunala demokratin 
 
Beskrivning av nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också anställningsmyndighet för all 
kommunal personal (oavsett var i organisationen de befinner sig). Till stöd i sitt arbete har 
kommunstyrelsen en förvaltning bestående av kommunchef, tre verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, 
Omsorg och Samhällsbyggnad samt ett kommunledningsstab. Kommunchefen har helhetsansvar för 
kommunens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen andel av kommunens budget är 99 % resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, 
Lönenämnd samt smånämnder.  

Bakgrund 
Inför kommande två budgetår ska kommunstyrelsen arbeta fram resultatmål, föreslå investeringsutgifter 
samt anpassa budgeten till nämndens prelimnära ram. I handlingen ingår samtliga delar samt även ett kort 
avsnitt om framtiden. 
 
Nämnden föreslår 27 resultatmål för kommande två år samt har arbetat fram förslag till investeringsutgifter 

för de kommande fyra åren. Till det kommer en konsekvensbeskrivning av nämndens preliminära ram. 
Kommunstyrelsen erhåller kompensation för löneökningar och genomförda investeringar. Utöver det måste 
nämnden själv ta höjd för ev verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen 
finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsens preliminära ram för 2018-2019 innebär en minskning av anslag med 11,9 mnkr 
respektive 3,5 mnkr. Till det kommer 7,7 mnkr i verksamhetsförändringar därav 2,7 mnkr för ej ersatta 
indexuppräkningar. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen. 
 
Beräkning av årets ram 
Den preliminära ramen tas fram utifrån planeringsförutsättningarna (ekonomiska politiska mål) och de 
centrala uppräkningar som kommunledningen godtar. Andra uppräkningar än de centrala får respektive 

område/sektor själva omprioritera i sin budget.  
 
Då skatter och bidrag visar på en svag utveckling för de kommande två åren innebär det att efter centrala 
avsättningar är gjorda finns en obalans mot skatteintäkterna på  -11,9 mnkr (2018) och -3,5 mnkr (2019. 
Denna obalans måste hanteras inom kommunstyrelsens budget. Tack vare redan beslutad åtgärdsplan, 
omfördelningsbeslut samt förslag att nyttja RUR återstår endast -1,53 mnkr för budget 2018 och ytterligare 
1,53 mnkr budget 2019.  
 
Övriga förändringar inom sektorerna får sektorn själv beskriva och konsekvensbeskriva.  
 

Sammanställning 2018 2019 

Kommunchefens beslut verkställa utifrån preliminär ram -8,45  

Politiskt beslut -Generell besparing utifrån preliminär ram -1,53 -1,53 

Politiskt beslut -Omprioriteringar inom Kommunstyrelsens ram   

Resursfördelning -2,0 -2,0 

Summa förändring av ram -11,98 -3,53 

 
Demografiberäkning 
Demografiska förändringar inom Barn och utbildning samt äldreomsorgen justeras med demografimodellen. 
Utifrån SCB beställda befolkningsprognos kommer kommunbidraget justeras för områdena utifrån 
förändringen av antalet invånare i varje ålderskategori * prislapp. Eftersom prislapparna inte är klara för 
budget 2018 kommer beräkning av förändringen göras i Mål -och resursplanen.  
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Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta inriktningsmål för verksamheten för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas resultatmål. Resultatmålen är delmål för att nå 
inriktningsmålen.Varje nämnd ska fördela resurser samt föreslå resultatmål, följa upp mål och resurser samt 
utvärdera verksamheten inom de ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd målen.  
 
Kommunstyrelsen har brytit ned samtliga kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår nedanstående 

resultatmål för de kommande två åren. Till varje resultatmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten 
kommer verksamheten bryta ner resultatmålen till verksamhetsmål som nämnden antar i december. 

Resultatmål  
Utifrån de åtta inriktningsmålen som kommunfullmäktige beslutat föreslår Kommunstyrelsen följande 26 
resultatmål med indikatorer för budget år 2018-2019. I förekommande fall föreslås mål och indikatorer fram 
till 2020. Nytt resultatmål efter kommunstyrelsens arbetsutskott den 26/4 -2017. Se nr 6.3 

 
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen utifrån 

folkhälsoplanen 
1.1 Resultatmål KLK: Utveckla arbetet kring föräldraskapsstöd År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Kartläggning föräldraskapsstöd (hösten 2017) x       

Åtgärder enligt kartläggning     x   

 
1.2  Resultatmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande 
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga 
(Skolinspektionens mätning % 2018 och egen mätning % 2019) 92% 

  
92% 

  

Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga 
(medarbetarenkät 2019)   - 

  
    92% 

  

 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra 

övergripande miljömål med detaljerade mål i 

verksamheten  
2.1  Resultatmål SB: Hållbar livsstil. Vi ska 
främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information, erbjuda invånare och turister en 
hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet 
och inflytande som viktiga medel i arbetet med 
hållbar utveckling. Länk till information ” Grön Flagg” År 2018 2018 År 2019 2019 

År 
2020 2020 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 

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

Inventering  
slutförd 

  

Inventering  
slutförd 

  

Invente
ring 

slutförd   

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  25%   50%   100%   

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

10% 
  

25% 
  

50%   

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala 
verksamheter (100%). 

20% 
  

50% 
  

Källsort
ering 

100 %   

25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras 
enligt "Grön flagg". Stiftelsen "HÅLL SVERIGE RENT" 

har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för 
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01 

4 enheter 
påbörjar 

certifiering 
  

4 enheter 
påbörjar 

certifiering 
  

25% 
(ca 4 

enheter 
30 %) 

  

 
2.2  Resultatmål SB: Biologisk mångfald. Vi ska ha 

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

År 
2018 2018 

År 
2019 2019 År 2020 2020 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 

10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras 
av ängsmark. Redovisas 2020-01-01 

10%   10%   10%   
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Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-
01-01 

1 
ggr/år 

  
2 

ggr/år 
  2 ggr/år   

 
2.3  Resultatmål SB: God vattenstatus. Vi ska 

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

År 
2018 2018 År 2019 2019 År 2020 2020 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 

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

-5,0%   -7,5%   -10%   

Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i 
Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235 fastigheter (-
10%) För 2017 minska med 40, -1,7 % 

2232   2173   2 115   

 
2.4 Resultatmål SB: Hållbar 
energikonsumtion. Vi ska minska 
energiförbrukningen, verka för att andelen 
förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta 
transporter och kommunikation. År 2018 2018 

År 
2019 2019 

År 
2020 2020 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 

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

157   154   151,2   

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

98%   99%   100%   

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

-1%   -3%   -5%   

15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen 
konsumerar för transporter ska komma från 
förnybara källor 

-5%   -10%   -15%   

 

Utbildning 

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att 

erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och    

socialt från förskola och framåt. 
3.1  Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande 
stimulans  År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%). 
Mätning görs i augusti 2016  

95%   97%   

 
3.2  Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda 

kommuninvånarna utbildningar som matchar det lokala näringslivet och 
arbetsmarknadsbehovet 

År 
2018   

År 
2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)  >år2017   >år2018   

 

Omsorg 

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig 

trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och 

utifrån behov 
4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens i omsorgssektorn År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl pension) 10%   10%   

Framtagande av plan Klar   klar   

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för 
uppdraget 

90%   90% 
  

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -20%   -20%   
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4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av 
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas   År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal köpta vårddygn  -20% 
(2017) 

  
 -20% 
(2018)   

 

4.3 Resultatmål Omsorg: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i 
syfte att förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal nya E-tjänster som startats upp 4 st   4 st   
 

4.4 Resultatmål Omsorg: Ett bredare utbud av aktiviteter och 
gemenskap ska erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 10 st   10 st   
 

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. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål 
Utfa

ll Mål Utfall 

Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten 

10 
personer 

  
10 

persone
r   

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, 
antal praktikplatser 

60 st   60 st 
  

Antal OSA-anställningar 15 st   15 st   

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare 
som börjat arbeta 

20%   20% 
  

 

Näringsliv och arbete 

 
5.2  Resultatmål SB: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, 

avseende pris, läge i kommunen och storlek på tomten År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Tomter ska finnas i samtliga kommundelar JA   JA   

Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter X   X   

 
 
5.3  Resultatmål SB: Minska antalet extern inhyrda fastigheter År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2) 
 -310 
m2 

  
 -150 
m2 

  

(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda)         

 
5.4  Resultatmål SB: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom 

deltagande i mässor År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minst en mässa per år 1   1   

 

 

 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta 

företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar 

för näringslivets utveckling 
5.1  Resultatmål SB: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad 

beredskap År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mängden färdigställd industrimark 
    

20000 
m2  
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5.5  Resultatmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal 

som en attraktiv kommun År 2018 År 2019 

Indikator         

Färdigställd handlingsplan x       

Uppföljning av handlingsplan     x   
 

5.6  Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi 

(2017) 
x       

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)     x   

Uppföljning av handlingsplan     x   

 

5.7  Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy x       

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan. x       

 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar 

utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 

boendemiljöer samt god infrastruktur. 
6.1 Resultatmål SB: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 

trygghetsvandringar) År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Genomföra trygghetsvandringar varje år 2   2   

 
6.2 Resultatmål SB: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att 

uppföra bostäder År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

En intressent per år 1   1   

 
Nytt  

6.3 Resultatmål SB: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av 
underhåll både akut och planerat År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut) 3  3  

 

 
Fritid och Kultur 
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska 

kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och 

kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet. 
7.1 Resultatmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus  

År 
2018   

År 
2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 200   250   

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 2   3   

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1   1   

 

7.2 Resultatmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge  
År 

2018   
År 

2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

200   270   

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via 
uttagen sidstatistik. 300   500   
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8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara 

anställningsbara i vår kommun 
8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara 
anställningsbara År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens 
aktivitetsansvar 

80  77   

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 68   70  

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 65   67  

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år  75   77  

Ekonomi 
 
Bokslut 2016 
Resultatet för kommunstyrelsen har förbättrats avsevärt i bokslutet 2016 jämfört med bokslut 2015. 
För 2016 landade resultatet på +11,3 mnkr. Jämfört med för 2015 års underskott på -18,7 mnkr. 
Den enskilt största orsaken till det förbättrade resultatet är intäktsökning av statsbidrag. Mellan åren 
ökade statsbidragen med 80 mnkr och uppgick totalt till 112,8 mnkr. Framförallt avser denna ökning 
ersättning från Migrationsverket. Till det kommer ökat kommunbidrag på 16,6 mnkr för 
verksamhetsförändring samt en marginell ökning av övriga intäkter. Under året har styrelsen också 
tillförts medel vilka avsåg ökat asylmottande på motsvarande 5,6 mnkr.  
 
Verksamhetens kostnader ökade med 71 mnkr jämfört med verksamhetsår 2015. Kostnadsökningen 

beror i huvudsak på högre personalkostnader detta pga löneökningar men även projektanställningar 
finansierat av riktade flyktingmedel och riktade statsbidrag för ex ökad bemanning inom sektor Barn- 
och Utbildning. Ökade kostnader beror även på insatser i samband med flytt av verksamhet till 
tidigare Dingle Naturbruksgymnasium samt köp av externa platser för insatser inom Individ- och 
Familjeomsorg samt Integration.  
 
Nettokostnadsökningen för 2016 blev därför marginell. Om resultatet rensades från intäkterna som i 
huvudsak är av engångskaraktär innebar det att styrelsens resultat skulle hamna på - 8 mnkr. Det är 
därför väsentligt att fortsätta genomföra de  åtgärder som är beslutade för att få ekonomi i balans 
måste fortsätta att genomföras. 
 

Utmaningar framåt 
Trots det positiva resultatet 2016 står kommunstyrelsen inför stora utmaningar framåt. Under ett 
flertal år har nämndens nettokostnader ökat markant, undantaget 2016. Denna ökning måste 
framöver återgå till att följa indexhöjningar. Kommunstyrelsens verksamhet är i huvudsak 
finansierad av kommunbidrag till det kommer ex äldreomsorgs- och barnomsorgsintäkter. De senaste 
åren har skett en ökning av verksamhetskostnaderna har finansierats genom ökade skatteintäkter 
och riktade statsbidrag.  
 
Förutom det kommer de stora investeringsutgifterna att innebära att en allt mindre del av tillgängliga 
medel att kunna finansiera den löpande verksamheten.  
 
Tidigare fattade beslut 

Då styrelsens kostnader överskridit budgetanslaget under att antal år antogs under 2016 en 
åtgärdsplan för att få ekonomi och verksamhet ska vara i balans. Det innebär att inför kommande år 
kommer kommunstyrelsens anslag att minskas med 8,45 mnkr. Dessa anslag återförs till 
kommunfullmäktige för att finansiera lägre skatteintäkter och statsbidrag de kommande åren.  
 
I samband med att resursfördelningsmodell antogs beslutades också om omfördelning av resurser 
från Kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Omfördelningen avsåg minskade ramar för sektor 
Omsorg. Orsaken till det var att sektorn ska anpassa sina kostnader till den sk standarkostnaden. 
Under ett stort antal år har kommunens omsorgsverksamhet haft en standarkostnadsavvikelse på + 
20 %. Omfördelningsbeslutet innebär för 2018-2019 att kommunstyrelsens ram minskas med 2,0 
mnkr för respektive av de kommande två åren. Fram till 2021 ska anslaget minskas med totalt 19 
mnkr.  

 
Förutsättningar för 2018-2019 
I och med antagande av nytt styr- och ledningssystem infördes två-årsramar. Styrelsens ram för budget 
2018  uppgår till 583,642 mnkr och för budgetåret 2019 580,113 mnkr. 
 
Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader avsätts centralt och fördelas ut efter utfall av 
lönerevision är klar samt efter aktivering av genomförda investeringar. Därutöver ska samtliga 
verksamhetsförändringar hanteras inom befintlig ram.  
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Inför budget 2018-2019 tas hänsyn, i investeringsbugete, avseende beslutet att bygga nytt äldreboende 

samt beslut efter genomförd skolutredning. Äldreboende samt ombyggnationer av befintliga lokaler 
beräknas kosta 420 mnkr. Driftkostnader för dessa kommer främst belasta åren 2020-2023. Någon hänsyn 
är inte tagen till de ökade driftskostnaderna.  
 
Kommunstyrelsens preliminära ram innebär att inför 2018 minskas ramen med -11,98 mnkr samt inför 
2019 minskas ramen ytterligare med -3,53 mnkr. Detta beror på att skatteintäkterna prognosticeras att 
minskas inför kommande år samt att centrala avsättningar har gjorts utifrån antagna 
planeringsförutsättningar.   
 
Nedanstående tabell visar hela kommunstyrelsens förslag till åtgärder för att hantera den minskade ramen. 
I kommande avsnitt beskrivs effekten per sektor och eventuellt tillkommande verksamhetsförändringar 

samt kostnadsökningar av indexuppräkning för vilka kompensation ej erhålls. För samtliga poster finns risk- 
och konsekvensbeskrivning. 
 

Budgetår 2018 2019 

KF Resursfördelning omfördelningsbeslut Vård och äldreomsorg till volymbudget. 
Beslutad KF 2017-03-01 § -2,0 -2,0 

KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167 minska kommubidrag täcka avsättningar -4,5 0 

KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167 flytta kommunbidrag till volymbudget KF 
beslut 2017-03-01§ -4,0   

KS Återbetalning  till KS förfogande från  IFO (två projektanställningar) -1,1 0 

KS Återbetalning  från IFO till KS förfogande  KLK 1,1 0 

Fördelning av återstående obalans som generell besparing på sektorerna utifrån 
andel -1,53 -1,53 

Summa ramminskning Kommunstyrelsen -11,98 -3,53 

  
Risk och konsekvensbeskrivning för omprioriteringar i budget 2018-2019 
Beskrivning av tillkommande verksamhetsförändringar samt förslag till kostnadsminskning/anpassning för 
att uppnå budgetbalans. Till varje förslag av kostnadsminskning/anpassning framgår risk- och 
konsekvensbeskrivning. Se respektive sektorsavsnitt.  
 

Verksamhetsförändringar per sektor 2018 2019 

Kommunledningsstab 2,443 0,937 

Samhällsbyggnad 0,527 0,598 

BoU 3,450 1,000 

Omsorg 1,300 0,300 

Summa verksamhetsförändringar 7,720 2,835 

Beskrivning av förutsättningar per sektor 

Kommunledningsstab  
Tillkommande förändring 2018-2019 
 

Nr Budgetår 2018 2019 

1 Återställning KS förfogandepost från IFO projekt 1,100 0 

2 1,0 kommunikatör 0,600  

3 1,0 Verksamhetsutvecklare 0,600  

4 Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt  KPV 0,600 0,400 

5 
Justering av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal  0,040 

 

6 Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter Netto 0,473 0,537 

7 E arkivet 0,130 0 

 Summa utökning 3,543 0,937 

 
Förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans.  
 

Nr Budgetår 2018 2019 

8 Anslaget till KCs förfogande minskas för finansiering av generell besparing % 
andel av 1,53 mnkr -0,116 

-0,117 

9 Finansiering av verksamhetsutvecklare från anslaget av KS förfogande -0,600  

10 Finansiering av kommunikatör genom internfakturering -0,600  

11 Ökning av medlemsavgift Räddningstjänstförbundet från finansförvaltning -0,600 -0,400 

12 Ökning av medlemsavgift Fyrbodals kommunalförbund från finansförvaltning -0,040  

13 Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering av ej 
kompenserad indexuppräkning -0,473 

-0,537 
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14 Finansiering av E-arkiv lägre IT kostnader -0,130 0 

 Summa anpassning (åtgärder) -2,559 -1,054 

 

Summa balans 0,984 -0,117 

 
Beskrivning av utökning/verksamhetsförändringen 
 

1. Återställning KS förfogandepost från IFO projekt (1,1 mnkr, 0 mnkr) 
Under 2016-2017 skulle två projektanställningar ske inom IFO, en 1,0 tjänst för missbruk vuxna samt en 
tjänst 1,0 tjänst försörjningsstöd. Dessa skulle arbeta med det förebyggande arbetet med personer med 
långvarigt försörjningsstöd samt personer med missbruksproblematik.  

Den totala kostnaden för anställningarna var på 1,1 mnkr. Detta enligt beslut i KS 2015-06-10 §  119, 
120.  Projekt finansierades från KS förfogande och skulle vara i två år. Uppdraget skulle årligen rapporeras 
till kommunstyrelsen. Under 2018 skall medlen återföras KS förfogande så projektet ska ha minskat 
kostnaderna. 
 
Risk- och konsekvensanalys se avsnitt sektor omsorg. 
 

 
2. Utökning av tjänst Kommunikatör (0,600 mnkr) 

Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa en kommunikatör.  
 
 

3. Utökning av tjänst verksamhetsutvecklare (0,600 mnkr) 
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa verksamehtsutvecklare.  
 
 

4. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,600 mnkr) (0,400 mnkr) 
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse 

med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för 
2018 innebär det 2,9 % och för 2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,6 resp 0,4 mnkr. 
Den större delen av ökningen avser tidigare ej budgeterade kostnader för pension.  
 

 
5. Uppräkning av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal (0,040 mnkr) 

En översyn av förbundsavgiften har skett för kommunalförbundet. Ärendet är inte klart än men en förväntad 
ökning av avgiften med 4 kr/invånare vilket innebär ökning med 40 tkr.  

 
 

6. Ej kompensation för indexuppräkning (0,473 mnkr) (0,537 mnkr) 
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2018 och 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr för 
respektive av åren.  

 
 

7. E-arkiv (0,130 mnkr) 
Munkedals kommun deltar i en samordnad upphandling av funktionen e-arkiv. Upphandlingen genomförs 
gemensamt av flertalet kommuner i Fyrbodal och syftar till att möta allt större krav på digitalisering 
och förvaring av handlingar. Digitaliseringen av arkivet bedöms medföra säkrare och mindre 
utrymmeskrävande slutförvaring förvaring av handlingar. Sökbarheten av handlingar och därmed 
tillgängligheten ökar. 
Upphandling pågår under våren 2017 och avtal med leverantör beräknas tecknas i juni 2017. Årlig 

driftkostnad är därmed en bedömning. 
 
 
Sammantaget innebär det för kommunledningskontoret en utökning av kommunbidrag med 3,5 mnkr.  
 
Risk och konsekvensbeskrivning av omprioriteringar samt preliminär ram  
 

8. Generell besparing (-0,116mnkr) (-0,117 mnkr) 
För kommunledningskontoret innebar detta -0,116 mnkr i ramminskning för 2018 och ytterligare -0,117 
mnkr år 2019. 
 
Kommunchefens anslag förfogandepost minskas med motsvarande belopp. Detta innebär att utrymme för 

att hantera oväntade kostnader minskar helt. Anslaget är med detta tömt.  
 
Vilken sektor berörs? 
Kommunledningskontoret 
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Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Inga 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Inga 

 
Hemtagningseffekten 

Inga 
 
 

9. Utökning av tjänst Kommunikatör (0,600 mnkr) 
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa en kommunikatör. Tjänsten är inte budgeterad vilket 
innebär att motsvarande belopp måste minskas på andra ställen. Kommunikatören föreslås finansieras av 
samtliga sektorer genom interndebitering. 
 
Vilken sektor berörs? 
Samtliga sektorer 

 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
? 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
? 
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga 
 
Hemtagningseffekten 

Ingen 
 
 

10. Utökning av tjänst verksamhetsutvecklare (0,600 mnkr) 
Kommunchefen beslutade att under 2017 anställa verksamehtsutvecklare. Tjänsten är inte budgeterad, 
tjänsten föreslås finansieras ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande.  
 
Vilken sektor berörs? 

Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.  
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Inga 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga risker, att anställa verksamhetsutvecklare innebär att utveckling av styr- och ledningsmodellen samt 

kvalitetsarbetet kan fortsätta. Arbetet har stannat upp de sista åren.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga 
 
Hemtagningseffekten 
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Ingen 

 
 

11. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,600 mnkr) (0,400 mnkr) 
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse 
med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för 
2018 innebär det 2,9 % och för 2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,6 resp 0,4 mnkr. 
Den större delen av ökningen avser tidigare ej budgeterade kostnader för pension.  
 
Kostnaderna föreslås finansieras inom finansförvaltningsens ram.  
 
Vilken sektor berörs? 

Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.  
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Inga 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga  

 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga 
 
Hemtagningseffekten 

Ingen 
 

 
12. Uppräkning av förbundsavgift Kommunalförbundet Fyrbodal (0,040 mnkr) 

En översyn av förbundsavgiften har skett för kommunalförbundet. Ärendet är inte klart än men en förväntad 
ökning av avgiften med 4 kr/invånare vilket innebär ökning med 40 tkr.  
 

Kostnaderna föreslås finansieras inom finansförvaltningsens ram.  
 
Vilken sektor berörs? 
Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.  
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Inga 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 

Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga 
 
Hemtagningseffekten 

Ingen 

 
 

13. Ej kompensation för indexuppräkning (0,473 mnkr) (0,537 mnkr) 
Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2018 och 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr för 

respektive av åren. Att kompensation inte fördelas ut inom kontoret innebär att kostnader måste minskas 
på andra poster. Dessa poster kommer att handla om lägre kostnader för kompetensutveckling. Varje 
enhetschef gör en bedömning. 
 
Vilka enheter berörs? 
Samtliga 
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Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 

Varje enhet 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Lägre kompetensutveckling 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Inga 
 
Hemtagningseffekten 

Ingen 

 
 

14. Finansiering E-arkiv (0,130 mnkr) 
Munkedals kommun deltar i en samordnad upphandling av funktionen e-arkiv. Upphandlingen genomförs 
gemensamt av flertalet kommuner i Fyrbodal och syftar till att möta allt större krav på digitalisering 
och förvaring av handlingar. Digitaliseringen av arkivet bedöms medföra säkrare och mindre 

utrymmeskrävande slutförvaring förvaring av handlingar. Sökbarheten av handlingar och därmed 
tillgängligheten ökar. 
Upphandling pågår under våren 2017 och avtal med leverantör beräknas tecknas i juni 2017. Årlig 
driftkostnad är därmed en bedömning. 
 
Vilken sektor berörs? 
Någon nedraggning av kommunbirag är inte aktuellt.  
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Inga 
 
Riskbedömning för brukare  

Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga 
 
Hemtagningseffekten 

Ingen 
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Samhällsbyggnad 
Tillkommande förändring 2018-2019 
 

Nr Budgetår 2018 2019 

1 Indexuppräkning 0,527 0,598 

 Summa utökning 0,527 0,598 

 

Nr Budgetår 2018 2019 

2 Generell besparing % andel av 1,53 mnkr -0,259 -0,260 

3 Del av åtgärdsplanen 2016 med effekt 2018  
Leasing avgift minskade kostnader park o skog. Redan konsekvensbeskriven i 

åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167 -0,093 

 
 

0 

4 Anpassning för att kompensera indexuppräkning sker inom resp enhet -0,527 -0,598 

 Summa anpassning (åtgärder) -0,879 -0,858 

 

Summa balans -0,352 -0,260 

 
Risk och konsekvensbeskrivning  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att 
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. 

 
 

1. Ej kompensation för indexuppräkning  (0,527 mnkr, 0,598 mnkr) 
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,527 mnkr för år 2018 samt 0,598 
mnkr för år 2019. Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen av budget 
hanteras genom minskade inköp inom sektorn. 
 
 
Vilken enhet berörs? 
Samtliga enheter. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 

Samtliga. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga. 
 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga. 

 
Hemtagningseffekten 
Ingen. 

 
 

2. Generell besparing (-0,259 mnkr, -0,260 mnkr) 
För samhällsbyggnad innebar detta -0,259 mnkr i ramminskning för 2018 och ytterligare -0,260 mnkr år 
2019. Minskningen av budget hanteras genom minskade inköp inom sektorn. 

 
Vilken enhet berörs? 
Samtliga enheter berörs då det är en generell besparing inom sektorn. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Samtliga enheter. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga. 
 
Riskbedömning för personalen 

Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga. 
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Inga. 

 
Hemtagningseffekten 
Ingen. 

 
 

3. Minskade kostnader leasingavgift (-0,093 mnkr, 0,0 mnkr) 

Beskrivet i  åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 §167.  

 
Hemtagningseffekten 

Redan 2017, dock dras kommunbidraget ner under 2018. 

 
 
4. Ej kompensation för indexuppräkning  (0,527 mnkr, 0,598 mnkr) 

Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,527 mnkr för år 2018 samt 
0,598 mnkr för år 2019. Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen 
av budget hanteras genom minskade inköp inom sektorn. 
 
Vilken enhet berörs? 
Samtliga enheter. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Samtliga. 
 
Riskbedömning för brukare  
Vilka risker innebär ändringarna?   
Inga. 

 
Riskbedömning för personalen 
Vilka risker innebär ändringarna?  
Inga. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Inga. 

 
Hemtagningseffekten 
Ingen. 

 
 

Barn och Utbildning 
Tillkommande förändring 2018-2019 

 

Nr Tillkommande förändringar  2018 2019 

1 
Tonårsgruppens behov. Genomförd besparing ej realistisk. Återföring av besparing 
aviserad 2015. 

0,450 0,000 

2 Köp Gymnsiesärskoleplats, fler elever samt prishöjning 25%  0,800  0,000 

3 Utökad timplan, två tjänster ligger i det generella stadsbidraget (lagstiftning) 1,200 0,000 

4 Prisuppräkning köp av skolplatser 1,000 1,000 

  Summa prioriterade utökningar 3,450 1,000 

 

Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2018 2019 

 5 Antaget minskade kostnader för skolskjutsar pga egen upphandling. -1,400 0,000 

 6 
Finansiering av musikskola som ska ingå i blivande kulturskola utifrån 
kulturskoleutredningen.  

-1,054 
0,000 

 7 
Föreningsbidraget -0,587 mnkr.  Minska anslaget utifrån KS beslut i maj Från 3,5 
mnkr till 2,9 mnkr. 

0,000 
0,000 

7 a 
Minskat föreningsbidrag ner till 2,4 mnkr pga generell besparing 2018 (generell 
besparing för avsättningar 2018 på 0,558 punkt 9) 

-0,500 
0,000 

8 Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna 0,000 -1,000 
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9 Generell besparing för avsättningar: Generell spar på enheterna -1,054  -0,561 

10 Åtgärdsprogram beslut KS 2016-11-09 §167 (är redan konsekvensbeskriven) -1,500 0,000 

  Summa anpassning av ram -5,508 -1,561 

    
Summa balans -2,058 -0,561 

 
Beskrivning av tillkommande förändringar 
 

1. Återställd personaltäthet i tonårsgruppen(0,450 mnkr) 
Besparing angiven år 2015 var ej genomförbar minskning av personal. Genomförbar minskning endast 25% 

varför 0,45 mnkr behöver återföras. 
 
 

2. Köp Gymnsiesärskoleplats, fler elever samt prishöjning 25% (0,8 mnkr) 
Nya elever samt prishöjning på platserna. 
 
 

3. Utökad timplan, två tjänster ligger i det generella stadsbidraget, lagstiftning (1,2 mnkr) 
Läsåret 2016-2017 har timplanen inom grundskolan utökats med 105 timmar för matematik vilket motsvarar 
en lärartjänst fördelat mellan Bruksskolan, Munkedalsskolan, hedekas skola och Svarteborgs skolenhet. 
Fr.o.m. läsåret 2018-2019 kommer troligen ytterligare en utökning att genomföras med 110 tim i ämnet 
matematik samt att språkval införs med 48 tim för mellanstadiet. Kommunerna kommer även att vara skyldiga 

att genomföra lovskola fr.o.m. ht-2017 med 50tim.  
 
 

4. Prisuppräkning köp av skolplatser (1,0 mnkr) 
De externa köpta skolplatserna indexuppräknas. 

 
 
Risk och konsekvensbeskrivning av omprioriteringar samt preliminär ram  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att 
uppnå budgetbalans. Även konsekvensbeskrivs minskningen av ramen utifrån det generella anpassningen 
som sektorerna fick i uppdrag. Till varje anpassningsförslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. Totalt 
beskrivs för 2018 -5,508 mnkr samt för budget 2019 -1,561 mnkr. 
 

5. Antaget minskade kostnader för skolskjutsar pga egen upphandling. (-1,400 mnkr) 
I Västtrafiks beräkningar skulle upphandling ske utifrån 17 fordon. Vid egen upphandling ser vi behov av 11 
fordon. I närliggande kommuner har besparingar med omfattningen 2,5 mnkr kunnat genomföras i och med 
egen upphandling. Vi väljer att försiktigt prognostisera en besparing med omfattning 1,4 mnkr. 
 
Vilka enheter berörs 
 
Riskbedömning för brukare  
Alla elever kommer att erbjudas skolskjuts inom ramen för regelverket.   
  
Riskbedömning för personalen 

Handläggare för skolskjuts kommer att få förändrat uppdrag. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ett samarbete med Sotenäs kommun när det gäller administrativ hantering. Samarbete med 
räddningstjänsten aveende kontroll av fordon och riskbedömningar m.m.  

 
 
 

6. Integrerad musikskola utifrån kulturskoleutredningen (-1,054 mnkr) 
Finansiering av musikskola som ska ingå i blivande kulturskola utifrån kulturskoleutredningen. Tanken 
är att den ska delfinansieras av externa intäkter, såsom statliga bidrag. Tillsatt kulturskoleutredning får 
i uppdrag att redovisa alternativa finasieringmöjligheter. Den statliga kulturskoleutredningen aviserar 

bland annat att ett utökat samarbete mellan flera kommuner alternativt inom regioner är en 
förutsättning för att erhålla stadsbidrag. Inga klarlägganden klara ännu och behöver utredas vidare 
utifrån eventuellt nya statliga direktiv och förutsättningar. 

 
Riskbedömning för brukare  
Utbudet kommer att erbjudas på elevernas fria tid vilket kan bli svårt för de som är bosatta utanför de 
centrala delarna av kommunen.  
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Riskbedömning för personalen 

Ändrade arbetstider. 
 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Ökad integrerad verksamhet med skolan inom skoltid. 
Utveckla samverkan med fritidsverksamheterna. 
Bygga lokaler som anpassas för alla verksamheter både skoltid och andra tider. 

 
 
 
 

7. Föreningsbidraget (0 mnkr) 

KS beslutade i maj 2016 att budget för föreningsbidragen ska utgöra 3,5 mnkr. 0,5 mnkr ska förläggas 
centralt hos kommunchefen och skall riktas till föreningsinsatser som gynnar inkludering av nyanlända.  
Tidigare budget för föreningsbidrag utgjorde 2,4 mnkr. Utökningen inom sektor BoU med 0,6 mnkr finns 
ingen finansiering för. Därför föreslås att anslaget återgår till 2,4 mnkr och att de 0,5 mnkr flyttas från 
centrala anslag till BoU. Därmed ska budget för föreningsbidragen utgöra 2,9 mnkr. Viktigt att kriterierna 
gällande de 0,5 mnkr vidhålls.  
 
Riskbedömning för brukare   
Om inte åtgärden genomförs enligt ovan kommer 0,6 mnkr att minska resurstilldelning i övriga 
verksamheter inom BoU.  
 
Riskbedömning för personalen  

Om föreslagen åtgärd ej genomförs kan minskat anslag inom till exempel skolverksamheten innebära högre 
arbetsbelastning.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Om de 0,5 mnkr flyttas över till BoU från central pott minimeras riskerna för negativa konsekvenser.  
 
 

7 a . Minska Föreningsbidraget (-0,500 mnkr) 
Minska föreningsbidraget med 0,500 mnkr så att det totala föreningsbidragsramen blir 2,4 mnkr år 2018. 
Detta innebär att den satsning som gjordes med 0,500 mnkr tas bort och att föreningsbidragsramen återgår.  
 

Riskbedömning för brukare    
Svårare att bedriva föreninsgverksamhet utan att höja avgifterna för deltagarna.  
Sämre förutsättningar för inkluderande verksamheter. 
 
Riskbedömning för personalen 
Engagemanget hos frivilligorganisationerna kan falna om det blir alltför svåra utmaningar ekonomiskt 
alternativt att andra innovativa lösningar tvingas fram. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Se över fördelningsmodellen för bidragsanslag. 
 
 

8 & 9 Anpassning för prisuppräkning och generellt besparing 2019  (1,561mnkr) 
För att kunna kompensera priuppräkningar under 2019 samt sektorns generella anpassningskrav 2019 
föreslås ett generellt spar på enheterna 0,07 %. 
 
Riskbedömning för brukare  
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Barn och Utbildning och denna besparing 
kommer inte direkt att påverka brukarna det vill säga eleverna  i någon högre utsträckning. Indirekt kan det 
på sikt påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller 
personalbefrämjande insatser. 
 
Riskbedömning för personalen 
Sämre frutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler 

som söker sig från kommunen som arbetsplats. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte. Ansöka om stadsbidrag 
för kompetenshöjande insatser.  
 
 
 

10.  Åtgärdsplan beslut KS 2016-11-09 §167 
Är redan konsekvensbeskriven i ågärdshandlingen. 
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Omsorg 
Tillkommande förändring 2018-2019 

 

Budgetår 2018 2019 

Avstämning resursfördelning - inväntar befolkningsstatistiken för 2018   

Projekt försörjningsstöd förlängning ytterligare två år 0,6  

Prisuppräkning för indexuppräkning 1,0  

   

Summa utökning 1,6  

 
 

Nr Budgetår 2018 2019 

1 Åtgärdsprogram beslut KS 2016-11-09 §167  -6,857 0 

2 Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg (beslut KF 1/3 -2017 §) 
avsätts till volymbuffert för resursfördelning        -2,000 

 
    -2,000 

3 Återtag kb från IFO till KS förfogande för långvariga försörjningsstödstagare 
samt förstärkt resurs beroendemottagningen hemmaplanslösningar (Beslut 
KS 2015-06-10 §119) -1,100 

 

5 Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna* 0 0 

6 Anpassning för indexuppräkning och intäkter Netto -1,000  

7 

Generell besparing % andel av 1,53 mnkr -0,588 

 
    

  -0,591 

9 Lokal Dingle - öka intäktsbudget externa medel (put) och 
Schablonersättning  2,0 mnkr (interndebitering fastighet) 0 

 
0 

 Summa anpassning (åtgärder) -11,545 -2,591 

 

Summa balans -10,545 -2,591 

 
 
Av de 10,250 mnkr som finns i åtgärdspaketet är det neddragning av kommunbidrag på 6,857 mnkr 2018. 
Under 2017 är inget kommunbidrag draget utan  åtgärderna ska täcka de underskott som verksamheten har 
haft. 
 
Beskrivning av verksamhetsförändring 
Projekt försörjningsstöd föreslås en förlängning påytterligare två år -0,600 mnrk/år 
Tjänsten socialsekreterare som arbetar mot långvariga försörjningsstödstagare har uppnått målet väl under 2016. 
Målet var att få ut 15 långgångare i annan försörjning och resultatet blev 20. Det innebär att det blivit en 
kostnadsdämpning i försörjningsstödet för att socialsekreteraren har kunnat arbeta intensivt med ett färre antal 
personer åt gången och på så sätt få ut dem i annan försörjning. En intensiv uppföljning innebär också att 
försörjningsstödstagare har fått högre krav och varit tvungna att prestera för att få bidrag i annat fall har det blivit 
avslag. Det finns en allvarlig risk att kostnaden för försörjningsstödet blir högre än kostnaden för projeket. 
 
Risk och konsekvensbeskrivning  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att uppnå 
budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. 

 

1) Åtgärdsplan antagen KS 2016-11-09 §167 (-6,857 mnkr) 

Är redan konsekvensbeskriven i åtgärdsplanen. 
 

 

 

 

2) Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg 2018 -2,0 

mnkr 2019 -2,0 mnkr 
 

2015 skedde en kraftig ökning av hemtjänst och hemsjukvård som minskade något under 

2016, men som under januari-mars 2017 ökade igen till samma nivå som 2015. Det finns 

inget som tyder på att personer med behov av hemtjänst och hemsjukvård kommer 

minska, snarare tvärtom så är trenden ett ökat behov av vård i hemmet. Ett område som 

framförallt kommer att öka är de delegerade hemtjänsttimmarna. Detta område är redan 
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idag underfinansierat och detta samtidigt som effektiviseringsbehoven ligger på 

avdelningen. För att nå balans i framtida hälso- och sjukvårdskostnader kommer omsorgen 

behöva sänka sin omsorgsnivå för varje hälso- och sjukvårdstimma som ökar. 

 

De personer som bor på särskilda boende har stora behov av omvårdnad. Många har 

demenssjukdom eller andra svåra sjukdomar som kräver vård och omsorg dygnet runt. 

Personalen har en hög arbetsbelastning med komplexa situationer, ökade krav på 

dokumentation och uppföljningar, samtidigt har cheferna stora organisationer och många 

medarbetare och inte förutsättningar att ge personalen det stöd som behövs för att hantera 

sina uppdrag.  

 

Vård och äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett viktigt strategiskt arbete och genomför 

flera stora förändringar i syfte att hålla nettokostnadsökningen på en låg nivå.  

Avdelningen ser därför stora svårigheter att kortsiktigt genomföra ytterligare 

effektiviseringar och befarar att om ingen kompensation ges för volymökningar kommer 

strävan efter budgetbalans ske på bekostnad av kvalitén i verksamheten och personalens 

arbetsmiljö. 

 

År 2018 2019 

2 a) Minskad bemanning Säbo -1,400         -2,000 

2 b) Minska dagverksamhet -0,400 0,000 

2 c) Avveckla syn- och hörselinstruktörstjänst -0,200 0,000 

Summa -2,000 -2,000 

 

a) Minskad bemanning SÄBO   

De flesta som idag ansöker och blir beviljade särskilt boende har en demenssjukdom eller 

annan kognitiv svikt. De flesta av kommunens boenden är inte anpassade till personer med 

demenssjukdom, det gäller både bemanning och boendemiljö. Verksamheten har inte 

tillräcklig bemanning när det är särskilt vårdtungt som vid palliativ vård, oro, aggressivitet, 

svår sjukdom som kräver mycket tillsyn och omvårdnad under natten. Det finns risk att 

personalen inte har uppsikt över vad som händer på boendet om personaltätheten minskar 

vilket kan innebära ökad fallrisk och ökad oro. Enligt socialtjänstlagen 3 kap 2 § 

”Socialnämnden ska vidare säkerställa att varje boendeenhet (avdelning) i ett särskilt 

boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat så att personen omedelbart 

kan få sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa”.  

Minskningen går inte att koppla till enskilda personer, en generell sänkning av 

personaltätheten som motsvarar behovet får genomföras på enheterna. Varje enhetschef 

får konsekvensbeskriva och minimera riskerna på respektive enhet utifrån dess 

förutsättningar. 

 

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 

Medarbetare i äldreomsorgen 

 

Riskbedömning för brukare  

De som är demenssjuka får inte tillräckligt med stöd, vård och omsorg. Personalen har 

ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt och vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på 

enheten. Personalen har också svårt att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte 

hittar tillbaka. Även om det finns dörrlarm hinner inte personalen agera omedelbart. Sociala 

aktiviteter, utevistelse mm får stå tillbaka.   

 

Riskbedömning för personalen 

Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till 

skapar stress och känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg 

arbetssituation. Genom att inte ha tillräckligt med personal är det svårt för personalen att 

hantera situationer när boende är oroliga eller aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och 

våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar att kunna utföra ett 

professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som 

tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga 
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förväntningar och krav leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för 

personalen kan bli aktuellt med bla delade turer för att täcka helger och kvällar.  

 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande 

dokumentation, deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa 

boendemiljön för att underlätta för personal och boende (förutsätter mer offensivt och 

snabbare arbete med en förändrad boendestruktur). Trygghetskameror för att förbättra 

överblickbarheten och tillsyn på boendet.  

 

b) Avveckla icke lagstyrd verksamhet -0,400 mnkr  

Förändringen består av att avveckla den sociala dagverksamheten som en 

biståndsbedömd insats. 

De få verksamheter som inte är lagstyrda är samtliga av förebyggande och hälsofrämjande 

karaktär. Om dessa avvecklas är riksken stor att det ger ökade kostnader i form av andra 

insatser som hemtjänst, hemsjukvård, korttidsplats eller särskilt boende. Det kommer 

innebära ett försämrat stöd/avlastning för anhöriga som då innebär att anhöriga inte 

kommer orka i samma utsträckning och behovet av kommunala insatser ökar. En viktig 

strategisk fråga för kommunen är att utveckla och förbättra samverkan med frivilliga och 

volontärer för att kunna erbjuda sociala aktiviteter till äldre med så lite kommunala insatser 

som möjligt. Det krävs dock att det finns någon som är ”spindeln i nätet” för att kunna ta 

tillvara på frivilliga krafter. 

 

Riskbedömning för brukare  

Möjlighet till social dagverksamhet i Munkedals centrum minskar och risk för ökad ensamhet 

och oro hos äldre. Ökad belastning för anhöriga vilket kan leda till ohälsa.   

 

Riskbedömning för personal 

Omplacering till nya arbetsplatser. 

 

Förslag till åtgärder för att minska risker 

Ha kvar lokalen på Centrumvägen för att möjliggöra för intresseorganisationer och frivilliga 

för att kunna bedriva social verksamhet/olika aktiviteter. Starta matlag med hjälp av 

frivilliga tillsammans med hemtjänstpersonal. Öppna upp på SÄBO för mötesplatser för 

äldre i övriga kommundelar, vilket förutsätter att det finns lokaler och frivilliga som vill 

engagera sig.  

 

c) Avveckla syn- och hörselinstruktörstjänst - 0,200 mnkr 

 

Riskbedömning för brukare  

När äldre med syn- och hörselnedsättningar inte får stöd i att hitta lösningar som 

underlättar i hemmet och i vardagen ökar risk för skador, och fall, dessutom finns risk för 

ökat beroende av andra insatser som tex hemtjänst eller SÄBO.  

 

Risk för personal 

Ökad arbetsbelastning för hemtjänsten. Medarbetare få nya arbetsuppgifter. 

 

Förslag till åtgärder för att minska risker 

Utbilda personal inom äldreomsorgen inom området för att kunna ge visst stöd.  

 

 

 

3) Återförande av projektmedel till KS från IFO -1,1 mnkr 

 
Under 2016-2017 skulle två projektanställningar ske inom IFO, en 1,0 tjänst för missbruk 

vuxna samt en tjänst 1,0 tjänst försörjningsstöd. Dessa skulle arbeta med det förebyggande 

arbetet med personer med långvarigt försörjningsstöd samt personer 

med missbruksproblematik.  
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Den totala kostnaden för anställningarna var på 1,1 mnkr. Detta enligt beslut i KS 2015-06-

10 §  119, 120.  Projekt finansierades från KS förfogande och skulle vara i två år. 

Uppdraget skulle årligen rapporeras till kommunstyrelsen.  Under 2018 skall medlen 

återföras KS förfogande så projektet ska ha minskat kostnaderna.  

 

a) Avveckla tjänst som är riktad till försörjningsstöd och arbetet med 

långgångare     -0,550 mnkr 

Tjänsten socialsekreterare som arbetar mot långvariga försörjningsstödstagare har uppnått 

målet väl under 2016. Målet var att få ut 15 långgångare i annan försörjning och resultatet 

blev 20. Det innebär att det blivit en kostnadsdämpning i försörjningsstödet för att 

socialsekreteraren har kunnat arbeta intensivt med ett färre antal personer åt gången och 

på så sätt få ut dem i annan försörjning. En intensiv uppföljning innebär också att 

försörjningsstödstagare har fått högre krav och varit tvungna att prestera för att få bidrag i 

annat fall har det blivit avslag. På försörjningsstöd har vi i Munkedal i stort sett bara 

personer som står långt från arbetsmarknaden och har bekymmer på olika sätt. Vi har få 

unga vuxna på försörjningsstöd. De flesta vi har med försörjningsstöd har stora hinder för 

vanliga jobb och det kräver hårt jobb för att få ut dem i sysselsättning eller annan 

försörjning. Om denna tjänst tas bort finns det en stor risk i att personer med långvarit 

behov av försörjningsstöd kommer att öka. 

 

b) Avveckla tjänst som är riktad till arbetet med missbruk och 

beroendemottagning     -0,550 mnkr 

Behovet kring arbetet till målgruppen har minskat kraftigt och avdelningen har prioriterat 

om i verksamheten. 

 

Riskbedömning för brukare  

Långgångare inom försörjningsstöd väntas öka vilket innebär en risk för att fler brukare 

exkluderas från samhället och arbetsmarknaden. Det finns en ökad risk för att personer 

med missbruksproblematik inte längre får den önskade hjälp och stöd som de behöver i 

samma omfattaning om behovet ökar igen.  

 

Riskbedömning för personalen 

Om tjänsten tas bort ger det en ökad risk för att socialsekreterarna inom försörjningsstöd 

inte hinner jobba på detta sättet längre. Det kommer inte finnas lika mycket utrymme för 

att ha det intensiva arbete som krävs för att inte få fler långgångare.  

 

 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Personal kommer att få prioritera i vilka uppgifter som blir mest effektiva kopplat till 

arbetsinsats och effektivtet riktad till brukarna. 

 

 

 

 

6) Besparing indexuppräkning - 1,0 mnkr 
Kompensation för prisökningar blir inte ramhöjande vilket innebär att sektorn måste 

effektviera bort de prisökningar som sektorn får.  

 

 

a) Borttag av habiliteringsersättning -0,130 

Idag betalas habiltieringsersättning ut för personer med beslut om Daglig verksamhet och 

Sysselsättning enligt SoL. I budget ligger på ca 130 tkr. Kostnaden för denna ersättning var 

dock 2016 ca 220 tkr och sedan 170101 betalas ersättning ut även för gruppen inom 

Socialpsykiatri med beslut om Sysselsättning enligt SoL. Här finns inte budgetmedel 

tillskjutet. Den totala kostnaden beräknas 2017 bli ca 300 tkr men besparingen blir ca 130 

tkr per helår utifrån lagd budget. 

 

Riskbedömning för brukare  

106



23 

 

Att dra in ersättning och subventioner för den här målgruppen kommer troligtvis att skapa 

missnöje både hos den enskilde, anhöriga och godemän. 170101 utökades gruppen som fick 

habiliteringsersättning till att gälla även de personer inom Socialpsykiatri som har beslut om 

Sysselsättning enligt SoL.  

 

b) Minskad bemanning inom sektorns samtliga brukarnära enheter -0,870 

mnkr 

Enheter där brukarnära arbete utförs kommer att får en generell minskning av 

personalbudget vilket innebär en lägre personaltäthet till brukare och kvalitetssänkande 

åtgärder. 

 

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 

Medarbetare inom sektorns samtliga område där brukarnära arbete utförs. 

 

Riskbedömning för brukare  

Kvalitetssänkningar till de olika målgrupperna som påverkas. Brukarna får inte tillräckligt 

med stöd, vård och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt och 

aktiviteter som ritat till brukare minskar vilket kan skapa oro, otrygghet på enheten. 

 

Riskbedömning för personalen 

Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till 

skapar stress och känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg 

arbetssituation. Genom att inte ha tillräckligt med personal är det svårt för personalen att 

hantera situationer när boende är oroliga eller aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och 

våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar att kunna utföra ett 

professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som 

tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga 

förväntningar och krav leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för 

personalen kan bli aktuellt med bla delade turer för att täcka helger och kvällar.  

 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande 

dokumentation, deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa 

boendemiljön för att underlätta för personal och boende 

 

 
7) Generell besparing år 2018 -0,588 mnkr och år 2019 – 0,591mnkr 
I samband med den centrala beräkningen av kommunens ekonomiska ramar kvarstod en 

obalans för att få kommunens budget att gå ihop. Fördelningen av obalansen på 1,53 mnkr 

vardera år 2018-2019 som generell besparing på sektorerna utifrån andel av sektorns ram. 

För omsorg  innebar detta -0,588 mnkr i ramminskning för 2018 och ytterligare -0,591 

mnkr år 2019. 

 

Beskrivning av förändring 

 

a) En utredartjänst inom barn och unga (IFO) är vakant och att inte tillsätta 

tjänsten ger en besparing på 580 tkr per helår 2018 -0,588 mnkr 

 

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 

Utredande socialsekreterare inom Barn och unga samt 1:e socialsekreterare.  

 

Riskbedömning för brukare  

Att barn och föräldrar inte får den hjälp de behöver i tid. Barn riskerar att fara illa utan att 

socialtjänsten hinner få någon insyn där riskbedömningar behöver vara ständigt pågående.  

 

Riskbedömning för personalen 

Skulle denna tjänsten inte tillsättas blir det högre arbetsbelastning och risk för att 

utredningar hinns med i den takt som de behövs. Detta skapar stress och oro som kan leda 
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till sjukskrivning, missnöje samt uppsägningar. Det finns en risk att det blir ett 

arbetsmiljöproblem för socialsekreterarna och även för 1:e socialsekreterare som får fler 

ärenden och inte har tid för arbetsledning.  

 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 

Fördela ut utredningarna på hela gruppen samt nyttja övriga resuser på avdelningen 

 

b) Minskad bemanning inom sektorns samtliga brukarnära enheter 2019 -

0,591 mnkr 

Enheter där brukarnära arbete utförs kommer att får en generell minskning av 

personalbudget vilket innebär en lägre personaltäthet till brukare och kvalitetssänkande 

åtgärder. 

 

Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 

Medarbetare inom sektorns samtliga område där brukarnära arbete utförs. 

 

Riskbedömning för brukare  

Kvalitetssänkningar till de olika målgrupperna som påverkas. Brukarna får inte tillräckligt 

med stöd, vård och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt och 

aktiviteter som ritat till brukare minskar vilket kan skapa oro, otrygghet på enheten. 

 

Riskbedömning för personalen 

Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till 

skapar stress och känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg 

arbetssituation. Genom att inte ha tillräckligt med personal är det svårt för personalen att 

hantera situationer när boende är oroliga eller aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och 

våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar att kunna utföra ett 

professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som 

tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga 

förväntningar och krav leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för 

personalen kan bli aktuellt med bla delade turer för att täcka helger och kvällar.  

 

Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 

Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande 

dokumentation, deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa 

boendemiljön för att underlätta för personal och boende 

 

Samlad konsekvensbeskrivning på posterna minskad bemanning inom sektorns 

vård och omsorgsboende enheter. 

 

 

Personaltäthet VoB 

exl.natt 

2017 2018 2019 Anpassning  

VoB  

2017 - 2019 

Antal boendeplatser  

VO-boende 

VO-boende demens 

Korttidsplatser 

135 

70 

53 

12 

135 135   

Ramminskning tkr 
 

1,400 2,600 4,0 

  

Effekt – minskad 

bemanning  

 
Ca 3 åa. 

  

Ca 5 åa Ca 8 årsarbetare 

108



25 

 

Personaltäthet snitt per 

boendeplats  

VO-boende 

VO-boende demens 

Korttid 

0,64 

  

0,56 

0,67 

0,64 

0,62 

  

0,54 

0,65 

0,62 

0,59 

  

0,51 

0,62 

0,59 

  

Personaltäthet i 

genomsnitt inklusive 

natt VoB totalt 

0,81 0,79 0,76   

 

En av de konsekvenserna som påverkar vård och omsorgboendena kommer att vara 

minskad personaltäthet per brukare. Detta innebär att vi kommer att sänka 

personalbemanning på de vård och omsorgsboendena där sektorn ser att det kommer att 

påverka minst. Det är viktigt att avdelningen Vård- och äldreomsorg själva får möjligheten 

att prioritera ut resurserna där det behövs. Av ovan framgår vilken täthetsgrad som 

kommunens äldreboenden måste driva veksamhet på. Boendena har olika föutsättningar 

och avdelningen kan därför behöva prioritera ut resurserna oika, det vill säga att 

täthetsgraden kan komma att skilja mella boendena.  

 

Som utfallet av tabellen ovan visar kommer det handla om totalt ca 8 årsarbetare på två år. 

Detta kommer inte vara enskilda medarbetare då antalet personer som arbetar i 

verksamheten är avgörande för om uppdraget går att genomföra eller inte. Det innebär att 

en procentuell andel på respetive tjänst kommer att behövas. Detta i sin tur motverkar det 

politiska uppdrag om att införa heltidstjänster i omsorgen som går under namnet 

”heltidsuppdraget”. Det är troligt att detta beslut kommer att behöva omprövas för att inte 

sektorn ska tvingas till att skapa omöjliga scheman för att täcka antalet personer som 

behövs. Det finns en överhängade risk att det redan svåra rekryteringsläget påverkas 

negativt när sektorn behöver göra schemaförändringar som inte leder till någon positiv 

förändring för medarbetaren. Riskerna är ökad sjukfrånvaro, mer administrativ hantering 

(rekrytering) och en ökad rekryteringsproblematik är stor. 

 

Förändringen inom LSS verksamheterna är inte lika stor vilket främst beror på att antalet 

brukare är betydligt förre än inom äldreomsorgen samtidigt som de riktade besparingarna 

främst ligger på Vård- och äldreomsorgen.  

 

 

Verksamhet Tjänstegrad förändring Insatser Personal Täthet 

AME 

Förändring 2018 

0,65 Åa 65 2017   21,66 

2018   21,01 

0.33 

0.32 

Särskilda 

boenden 

Förändring 2018  

1,35 Åa 

Allmänna vägen       0,4 

Frejvägen 2             0,4 

Frejvägen 4             0,4 

Centrumvägen  8     0,15 

29 2017   29,71 

2018   28,36 

1,0 

0,97 

 

 

Analys av minskade resurser för att mäta undernäring, munhälsa och nattfasta.            

Målet med hälso- och sjukvård är en god hälsa på lika villkorför hela befolkningen. Hälso- 

och sjukvård ska arbeta för att förebygga ohälsa. Kommunen ska planera sin utgångspunkt 

i befolkningens behov av sådan vård.  

 

Munkedals kommun har redan idag utmaningar när det gäller att hinna med att göra 

kvalitetsäkrade hälsomätningar såsom undernäring, munhälsa och nattfasta. 
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Budgetanpassningarna kommer att påverka vårdtagare om det systematiska 

kvalitetsarbetet skärs ned. När budgetanpassning drabbar mätningar av vårdtagares hälsa 

riskerar det att ännu fler att drabbas av undernäring. Vid undernäring påverkas minskad 

möjlighet till rehabilitering, sämre sårläkningsförmåga, depression, apati är några områden 

som påverkar vårdtagares livskvalitet. Det blir högre vårdtyngd för personalen. Undernäring 

som inte uppmärksammas innebär för vårdtagare risk för vårdskada eller vårdskada. 

 

Plan 2020-2021 

Enligt plan 2020 – 2021 ska äldromsorgen forstätta sänka sina kostnader med 5 miljoner 

kronor respektive år, allt enligt det politiska målet att vård och äldreomsorgen ska sänka 

sina kostnader till de av SKL framtagna standardkostnaderna. Att göra framtidsprognosen 

på hur dessa standardkostnader påverkar avdelningens intäkter redan idag är svårt och 

osäkert. Det är en risk att det blir spekulativt och därmed inte tillräkligt bra underlag för 

den politiska församlingen att fatta beslut på. Det är därför sektorns rekomendation att man 

följer standardkostnadsutvecklingen och skapar bättre grundade underlag närmare plan 

2020-2021.  
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Ekonomisk översikt drift, Ramförslag 
 
Fördelning per sektor 

 
 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 
Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Kommunstyrelsen  595,613 583,642 580,113 575,113 570,113 -11,971 -3,529 
Obalans måste anpassas av 
nämnder   0,000 0,000 -5,924 -5,493 0,000 0,000 
Kommunledningskontor varav 58,703 59,687 59,570 59,570 59,570 0,984 -0,117 
Till KS förfogande  4,868 5,968 5,968 5,968 5,968 1,100 0,000 

Sektor för Samhällsbyggnad 98,960 98,608 98,348 98,348 98,348 -0,352 -0,260 

Sektor för Barn- och utbildning 213,297 211,239 210,678 210,678 210,678 -2,058 -0,561 

Sektor Omsorg  224,653 214,108 211,517 206,517 201,517 -10,545 -2,591 

 
Ramförändringar per sektor 2018-2019 plan 2020-2021 
Den preliminära ramen visar att inför kommande år kommer kommunstyrelsens anslag att minskas med 

11,971 mnkr samt med ytterligare -3,529 mnkr för budget 2019. Orsaken till minskningen är främst för att 
skatteunderlaget minskat rejält jämfört med föregående år. Det innebär i sin tur att det saknas finansiering 
för löneökningar, avsättningar för politiska målsättningar och beslut. Kommunstyrelsen presenterar även de 
omprioriteringar som krävs inom kommunstyrelsens ram. 
 
Av denna minskning (2018) är redan beslut fattade på -8,4 mnkr avseende åtgärdspaketet. som antogs 
2016 med helårseffekt 2018. Till det kommer omfördelningsbeslutet avseende sektor Omsorg på två mnkr 
för 2018-2019 och för resterande planår på 5 mnkr vardera år.  
 
Inför 2020 framåt kommer ytterligare anpassningar att behöva genomföras för att kunna 
kompensera/finansiera nybyggnation av äldreboende samt ombyggnation av skollokaler . Den totala 
investeringsutgiften på 420 mnkr innebär att kaptialkostnaderna kommer att öka med ca 20 mnkr när 

samtliga investeringar är färdiga att tas i bruk.  

 
Resultatbudget (drift) 
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar . 
 

Mnkr 
Budget 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

 2019 
Plan 

 2020 
Plan 

 2021 
Intäkter 94,910 94,910 94,910 94,910 94,910 
Kostnader -663,971 -650,000 -646,468 -641,471 -636,471 
Kapitalkostnader -26,552 -28,552        -28,552        -28,552        -28,552 

Verksamhetens Resultat -595,613 -583,642 -580,113 -575,113 -570,113 
Kommunbidrag 595,613 583,642 580,113 575,113 570,113 

Årets Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Kommunstyrelsens förfogande  
Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick ursprungligen på 11,2 mnkr. Inför 2016 fördelades 1,9 

mnkr till sektor Omsorg samt Samhällsbyggnad av dessa var 1,1 mnkr en tillfällig ökning. De 1,1 mnkr 
skulle återföras till anslaget i budget 2018. Det innebär att inför 2017 återstår 5,3 mnkr.  
 
I bugetsförslaget kommer återföring att ske på 0,55 mnkr från Omsorg. De resterande 0,55 mnkr föreslås 
en förlängning ske av projekt försörjningsstöd. Inom kommunledningskontoret föreslås att 0,6 mnkr tas i 
anspråk för finansiering av ny tjänst. Inför 2018 blir anslaget oförändat, förutsatt att ovananämnda 
godkänns. 
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Förändring 2018-2019 plan 2020-2021 

Nedan redovisas per sektor utökning av ram per år. 

Ramförändringar  2017 2018 2019 2020 2021 

Ökade driftkostnader externaräntekostnader nyupplån av investeringar. 

Anpassning       -5,924 -5,493 

 Ökade driftkostnader kapitalkostnader avskrivning        x  x 

Kommunstyrelsen totalt 595,613 583,642 580,113 575,113 570,113 

Ramändring 28,132 -11,971 -3,529 -5,000 -5,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 15,163 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)  0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 16,839 -9,567 -2,821 -5,000 -5,000 

Tillfällig KB migration /Succesiv återställande av resultat -3,937 0,000 0,000 0,000 0,000 

            

Kommunledningskontor ram 58,703 59,687 59,570 59,570 59,570 

Ramändring 13,103 0,984 -0,117 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 9,963 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 3,797 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) -0,298 -0,116 -0,117 0,000 0,000 

Tillfälligt KB migration -0,359         

KS förfogande   1,100 0,000 0,000 0,000 

  2,190         

Sektor Omsorgs ram 224,653 214,108 211,517 206,517 201,517 

Ramändring 0,011 -10,545 -2,591 -5,000 -5,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 3,056 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -6,696 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 5,830 -8,257 -2,000 -5,000 -5,000 

          

Avdelning Ledning 45,873 43,585 42,994 42,994 42,994 

Ramändring   -2,288 -0,591 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader -0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 46,013 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 0,000 -2,288 -0,591 0,000 0,000 

            

Avd. Individ och familjeomsorgens ram 44,395 43,295 43,295 43,295 43,295 

Ramändring 2,602 -1,100 0,000 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 0,688 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 4,350 -1,100 0,000 0,000 0,000 

            

Avd. Vård o Äldreomsorgs ram 86,232 79,170 77,170 72,170 67,170 

Ramändring -44,194 -7,062 -2,000 -5,000 -5,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 1,556 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -46,580 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 0,830 -7,062 -2,000 -5,000 -5,000 

            

Avd. Stöds ram 48,153 48,058 48,058 48,058 48,058 

Ramändring -4,269 -0,095 0,000 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 0,953 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -5,685 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 0,650 -0,095 0,000 0,000 0,000 

            

Sektor barn o Utbildnings ram 213,297 211,239 210,678 210,678 210,678 

Ramändring 6,393 -2,058 -0,561 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader 2,624 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -1,239 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 6,407 -2,058 -0,561 0,000 0,000 

            

Sektor Samhällsbyggnads ram 98,960 98,608 98,348 98,348 98,348 

Ramändring 8,626 -0,352 -0,260 0,000 0,000 

Ramkompensation för pris-och löneökning samt kapitalkostnader -0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 

Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 4,202 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar och utökningar) 4,900 -0,352 -0,260 0,000 0,000 
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Investeringsbudget  
Nedan presenteras investeringsbudget 2018-2019, samt plan 2020-2021. Inför budget 2018 redovisas 
investeringarna dels som nyinvestering och dels som reinvestering.  
 
Med reinvestering avses investeringar för att byta ut befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en 
värdehöjande investering utan syftar till att behålla befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas 
som löpande investeringar. En nyinvestering är en planerad och uttalad satsning på värdehöjande åtgärder. 

Exempelvis ny-, till- och ombyggnad. 
 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 77,1 mnkr. Av de 77,1 
mnkr klassas 28,7 mnkr som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 48,4 mnkr.  
 
 

Sammanställning  

 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 110,4 152,5 92,6 
Kommunledningskontor 3,0 3,4 4,1 2,6 

Sektorn för Samhällsbyggnad 71,6 103,9 146,7 88,8 

Sektorn för Omsorg  0,8 0,8 0,8 0,8 

Sektorn för BoU 1,7 2,4 0,9 0,4 

 
Av kommunstyrelsens totala investeringar har man delat upp investeringarna i reinvestering och 
nyinvestering. 
 

  

Budget 

2018 

Budget 

2019 

plan 

2020 

plan 

2021 

Kommunstyrelsen 77,1 110,4 152,5 92,6 
Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 16,9 

Nyinvesteringar  28,7 72,1 119,6 75,7 

*I kommunstyrelsens investeringsplan ingår även de strukturutredningar som planeras. Dessa specificeras 
nedan och specificeras re eller nyinvestering 

 

 
Strukturutredningar 
Tvår stora strukturbeslut är fattade av kommunfullmäktige. Det ena avser utredning av skolstrukturen. 
Beslutet innebar att beräkning av investeringar ska göras med utgånspunkt från befintlig struktur. Den totala 
investeringsutgiften är, enligt utredningen 132 mnkr fram till år 2023. Den totala driftkostnaden efter samtliga 
132 mnkr innebär en årlig resultatpåverkan med ca 8 mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för 
planperioden 2020-2024. Se specifikation sid 29. 
 
Det andra strukturbeslutet avser byggnation av nytt äldreboende. Totalt uppgår investeringen till 201 mnkr 
fram till år 2021. Först år 2021 beräknas aktiveringen av investeringen ske i redovisningen. Den årliga 
kostnaden kommer att landa på ca 12 mnkr. Finansiering till den ökade driftkostnaden är inte finansierad för 
planperioden. 

 
Investeringarna innebär en ökad driftskostnad för bl a kapitalkostnader (se specifikation sid 29). Hänsyn till 
den ökade driftskostnaden måste tas i kommande budgetprocess.  
 

  
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

Strukturutredningar summa * 43,0 81,0 127,0 65,0 10,0 7,0 0,0 
Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 0 
Skolutredning befintlig struktur 
nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 0 

Skolutredning befintlig struktur 
reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 0 

Nytt äldreboende innebär en total investeringskostnad på 201 mnkr. 
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 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 2022 2023 

Skolutredning befintlig struktur             

Centrumskolan reinvestering 20,000           

Centrumskolan nyinvestering 20,000           

              

Kungsmarkskolan reinvestering           7,000 
Kungsmarkskolan nyinvestering 
kök/cafeteria 2,000           
              

Bruksskolan reinvestering   20,000         

Bruksskolan nyinvestering   11,000         

              

Munkedalsskolan reinvestering     15,000       

Munkedalsskolan nyinvestering     9,000       
Munkedalsskolan nyinvestering 
trafiklösning     3,000       
              

Hedekas reinvestering       5,000     

Hedekas nyinvestering       10,000     
              

Hällevadsholm reinvestering         10,000   

              

  42,000 31,000 27,000 15,000 10,000 7,000 

  
Total kostnad för skolutredning befintlig struktur innebär en total investeringskostnad på 132 mnkr. 
Varje års investering kommer att aktiveras i redovisningen nästkommande år.  

 
Beräknad årlig driftkostnad  

 Mnkr 

 
Budget  
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

 
 

totalt 

Driftkostnad skolutredning             0                   2,491 1,838 1,601 0,890 0,593 0,415 7,9 
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Specificering per sektor 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

          

Kommunledningskontoret 2,950 3,350 4,100 2,600 

DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 0,250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,200 0,100 0,050 0,050 
UTBYTE PC /satsning it skola 2,500 2,500 2,300 2,300 
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA 0,000 0,500 1,50 0,00 

 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Sektor BoU  1,700 1,355 0,865 0,415 

KUNSKAPENS HUS 0,500 0,100 0,100 0,100 
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,100 0,100 0,100 0,100 
FÖRVALTNINGSLEDNING 1,100 1,155 0,665 0,215 

 

Mnkr 

 Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 
Budget 

2020 

Plan 
Budget 

2021 

Sektor Omsorg 0,800 0,800 0,800 0,800 

ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL ÄO,STÖD,IFO 0,150 0,150 0,150 0,150 

GEM INVENTARIER ÄO 0,450 0,450 0,450 0,450 

LARM ÄO 0,100 0,100 0,100 0,100 

Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0,100 0,100 0,100 

 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

          

Samhällsbyggnadssektorn, ny och reinvestering 
samt strukturutredningar 71,600 104,850 146,750 88,815 

          

Gata/mark reinvestering 4,600 5,600 2,100 1,600 

BELÄGGN O BROARB 0,800 0,800 0,800 0,800 

GÅNGBRO BRÅLAND 0,000 0,000 0,500 0,000 

ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 0,300 

GC SKOLVÄGEN 1,000 1,500 0,000 0,000 

TORGET MUNKEDAL 1,000 0,000 0,000 0,000 

HÅBY RONDELL 0,000 1,500 0,000 0,000 

SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 0,500 

BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0,000 0,000 

Gata/mark nyinvestering 5,100 9,600 9,600 8,600 

BELÄGGNING MÖE 0,000 0,000 1,000 0,000 

STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 0,300 

UTB BOSTADS/IND OMRÅDE 0,300 0,300 0,300 0,300 

EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA SÄLEBY 0,000 0,000 2,000 3,000 

EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY  0,000 1,000 0,000 0,000 

EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS  0,000 1,000 1,000 0,000 

GC-VÄG GLÄBORG 0,000 2,000 0,000 0,000 

EXPLOATERING OMLÄGGNING VADHOLMSVÄGEN 1,000 2,000 0,000 0,000 

EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR 0,000 0,000 4,000 0,000 

EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR 0,000 0,000 0,000 2,000 

GC UTMED STALEVÄGEN 0,000 2,000 0,000 0,000 

GÅRVIK STRANDZON 2,000 0,000 0,000 0,000 
GC SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000 

HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0,500 0,000 0,000 0,000 

OFFENTLIG TOALETT 0,000 1,000 0,000 0,000 

EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000 

EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM  0,000 0,000 0,000 3,000 
EXPLOATERING UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE 
(TEGELVERKET) 1,000 0,000 0,000 0,000 

115



32 

 

Fastigheter reinvestering 15,250 5,400 5,800 5,300 

OMBYGGNATION  KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 0,800 
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 2,350 0,000 0,000 0,000 
HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 0,100 

OMBYGGNATION EKEBACKEN 0,000 0,000 0,000 1,000 
PLANERAT UNDERHÅLL FD KUNSKAPENS HUS 2,000 0,000 0,000 0,000 

MUNKEDALS UTVECKLINGSCENTRUM 2,000 2,000 2,000 2,000 

PLANERAT UNDERHÅLL HERRGÅRD FOSS  1,000 0,000 0,000 0,000 

UPPRUSTNING GULLMARSSALEN 0,200 0,000 0,000 0,000 

UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER 0,300 0,000 0,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN 2,000 0,000 0,000 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET 0,000 1,000 0,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL 0,000 0,000 1,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN  0,000 0,000 0,500 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS FÖRSKOLA 3,000 0,000 0,000 0,000 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 0,400 

FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,000 0,000 

ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

          

Fastigheter nyinvestering 0,600 0,500 0,000 0,000 

GÅRVIK TOALETT  0,000 0,500 0,000 0,000 

TILLTRÄDESSKYDD FORUM 0,400 0,000 0,000 0,000 

SKYDD SERVER/IT 0,200 0,000 0,000 0,000 

Städ reinvestering 0,200 0,200 0,200 0,200 

STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 0,200 

Kost reinvestering 0,300 0,300 0,500 0,500 

KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,500 0,500 

Park & skog reinvestering 2,550 1,250 0,550 0,550 

NYA BRYGGOR GÅRVIK 1,000 0,000 0,000 0,000 

DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 0,250 

REDSKAP 0,300 0,300 0,300 0,300 

SKOGSTRAKTOR 1,000 0,000 0,000 0,000 

SOPMASKIN 0,000 0,700 0,000 0,000 

Strukturutredningar * 43,000 82,000 128,000 72,065 

Nyinvestering äldreboende 1,000 50,000 100,000 50,000 

Inventarier + IT  nytt äldreboende nyinv 0,000 0,000 0,000 6,315 

Skolutredning befintlig struktur reinvestering 20,000 20,000 18,000 5,000 

Skolutredning befintlig struktur nyinvestering 22,000 11,000 9,000 10,000 
Inventarier struktursatsning Skola/förskola Dingle 
nyinvestering   1,000 1,000 0,750 

Summa Kommunstyrelsen reinvesteringar 48,350 38,255 32,915 16,965 

Summa Komunstyrelsen Nyinvesteringar 28,700 72,100 119,600 75,665 

Summa Investeringar KS 77,050 110,355 152,515 92,630 
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Beskrivning av investeringar per projekt  

2018 
 

Kommunledningskontor (2,950 mnkr) 
 

• Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):  
Investeringen avser främst nätverksprodukter för datakommunikation. Det större antalet datorer 
och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med allt större datamängder kräver 
investeringar i nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden IT-kommunikation. 
Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår. Det finns idag ett särskilt utbyggnadsbehov av 

nätverk i kommunens äldreboenden.  
 

• Beslutsstöd Uppföljningssystem (0,200 mnkr):  
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene. 

 
• Utbyte PC (2,500 mnkr): 

Investeringen avser fortlöpande utbyte av befintliga datorer. Investeringen tar också höjd för en 
ambitionshöjning inom barn- och utbildnings verksamheten i riktning mot Skolverkets IT 
Strategi att varje elev ska ha tillgång till egen dator. Investeringen görs löpande under året när 
behov uppstår. För 2017 finns önskemål att ge varje elev i årskurs 7 egen dator. Bedömd 
investering 570 tkr. Därutöver finns önskemål om förtätning med datorer på Kunskapens hus, 
Bruksskolan och Kungsmarksskolan á 275 tkr. Utöver önskemålet finns behov av löpande utbyte av 

befintlig utrustning, såväl inom skolan som i övriga verksamheter.  
Inom skolverksamheten finns i dag ca 135 datorer som inköptes 2014 och som bör bytas ut inom 
kort. 
 
Härutöver finns datorer i övriga verksamheter som Kommer att behöva bytas ut löpande. Äskandet 
för 2017 (64 tkr) avser kvarvarande medel från 2016 och att dessa förs över till 2017.  För 2018-
2019 äskas anslag för att bygga ut med datorer i skolan så att varje elev har tillgång till egen dator 
i enlighet med Skolverkets IT-strategi. Diskussioner ska påbörjas lokalt om vilken typ av elektronisk 
utrustning som ska tillhandahållas eleverna Beroende på ålder. I förskola och de lägre årskurserna 
kan eventuellt läsplattor ha ett större pedagogiskt värde. Eventuellt inköp av läsplattor faller under 
Skolverksamhetens eget investeringsutrymme. Om antagande ändå görs att varje elev ska ha egen 

dator är investeringsbehovet ca 825 enheter, sammanlagt 4,125 tkr. Till det kommer det ordinarie 
behovet på omsättning av befintlig utrustning. 

 
• Upphandling ekonomisystem (0 mnkr):  

Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i samband med bytet redovisas som 
investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 och avslutas 2020. 

 

Sektor Omsorg  (0,800 mnkr) 
 

• Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  

Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 

 

• Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden (0,300) och inom Stöd (0,100) 
och IFO (0,050 mnkr). 

 
• Verksamhetssystem (0,100 mnkr):  

Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura. 

 
• ÖO larm (0,100 mnkr):  

Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. Investeringen får göras i takt med den pågående 
och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.  

 
  

Sektor Barn och utbildning  (1,700 mnkr) 
 

• Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s 
k 1 % regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 0,100 

mnkr. 
 

• Inventarier barn o utbildning (1,600 mnkr):  
Komplettering av möbler, inventarier samt maskiner på olika förskola, skolor, bibliotek samt 
fritidsverksamhet. 
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Sektor Samhällsbyggnad (71,600 mnkr) 
 

• Gata mark 9,700 mnkr 
 

o Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar 
 

o Gångbro Bråland (0 mnkr): 
Upprustning av kommunal bro. 

 
o Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  

Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna. 
 

o GC Skolvägen (1,000 mnkr): 
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i anslutning till Munkedalsskolan. 
 

o Torget Munkedal (1,000 mnkr): 
Upprustning av Torget i Munkedal. 
 

o Håby rondell (0 mnkr): 
Enligt avtal med Trafikverket. Byggs om så det blir utbyggnad inom ”köpcenterområdet”. 

 
o Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  

Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för 
samhällsföreningar m fl att söka bidrag. 
 

o Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 2017-2019. 
 

o Beläggning Möe (0 mnkr):  
Toppbeläggning inom området. Vägen överlämnas därefter till vägförening. 
 

o Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 

o Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 

o Exploatering industriområde västra Säleby (0 mnkr): 
Område för verksamheter som planläggs. Utbyggnad förbereds. 
 

o Exploatering industriområde östra Säleby (0 mnkr): 
Toppbeläggning av gata i området. 
 

o Exploatering bostäder Korpås (0 mnkr): 
Utbyggnad av 10 kommunala tomter. 
 

o GC –väg Gläborg (0 mnkr): 
Utbyggnad av gc-väg mellan Håby och Gläborg. 
 

o Exploatering omläggning Vadholmsvägen (1,000 mnkr): 
När detaljplanearbetet avslutats läggs Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för 
bostäder. 
 

o Exploatering Gläborg industriområde ( 0 mnkr): 

Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 2020.  
 

o Exploatering Håby södra industriområdet ( 0 mnkr): 
Utbyggnad av verksamhetsområde. 
 

o CG utmed Stalevägen (0 mnkr): 
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket. 
 

o Gårviks strandzon (2,000 mnkr): 
Åtgärder för bättre tillgänglighet och kommunikation. 
 

o GC Saltkällan  (0 mnkr): 
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Utbyggnad av gc-väg till badplatsen i samverkan med Trafikverket. 

 
o Handikappanpassad lekplats  (0,500 mnkr): 

Nybyggnad av lekplats. 
 

o Offentlig toalett  ( 0 mnkr): 
Ny offentlig toalett. 
 

o Erosionsskydd Saltkällan ( 0 mnkr): 
Förstärkningsarbeten runt om badplatsen. 
 

o Exploatering tomter Hällevadsholm ( 0 mnkr): 

Utbyggnad av villatomtområde i Hällevadsholm. 
 

o Exploatering utbyggnad bostadsområde Tegelverket (1,000 mnkr): 
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. Kommunen anlägger gata mm och 
Munkedals Vatten AB va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. Utbyggnaden 
påbörjas under 2017. 
 

 
• Fastighet 58,850 mnkr 

 
 

o Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  

Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. 
 

o Planerat underhåll kök Kungshöjdens förskola (2,350 mnkr):  
Upprustning och modernisering av kök.  
 

o Handikappanpassning (0,100 mnkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 

o Ombyggnation Ekebacken (0 mnkr):  
Ombyggnad påbörjas då nytt äldreboende uppförts. 
 

o Planerat underhåll fd Kunskapens hus (2,000 mnkr):  
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är trångbodd. Ytterligare lokaler behöver 
tillskapas för att vsh ska fungera bättre.  
 

o Munkedals Utvecklingscentrum (2,000 mnkr): 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter som 
externa hyresgäster.  
 

o Planerat underhåll herrgård Foss (1,000 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning.  
 

o Upprustning Gullmarssalen Forum  (0,200 mnkr):  

Nytt möblemang mm. 
 

o Upprustning ledningsplatser (0,300 mnkr):  
Nytt möblemang mm. 
 

o Planerat underhåll Pipfabriken (2,000 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 
 

o Planerat underhåll GA Kommunförrådet (0 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 
 

o Planerat underhåll Dingle sporthall (0 mnkr):  

Nytt golv mm. 
 

o Planerat underhåll Sotarvillan (0 mnkr):  
Ska Sotarvillan vara kvar krävs viss upprustning. 
 

o Planerat underhåll Kungshöjdens förskola (3,000 mnkr): 
Upprustning av ytskickt mm. 
 

o Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. 
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o Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna. 
 

o Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter.  
 

o Gårvik toalett (0 mnkr):  
Ny toalett vid badplatsen. 
 

o Tillträdesskydd Forum (0,400 mnkr):  
Ökad säkerhet i kommunhuset 

 
o Skydd server/IT (0,200 mnkr):  

Bättre datorsäkerhet. 
 

• Städ 0,200 mnkr 
o Städ allmänt (0,200 mnkr): 

Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur 
arbetsmiljösynpunkt. 

 
• Kost 0,300 mnkr 

o Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 

 
• Park & Skog 2,550 mnkr 

o Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (0,250 mnkr): 
Åtgärder vid badplatser. 
 

o Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av redskap. 

 
o Skogstraktor (1,000 mnkr)  

Ny traktor för skötsel av skog och mark. 
 

o Div. bad (1,000 mnkr):  
Åtgärder vid och material till badplatser mm. 
 

o Sopmaskin (0 mnkr): 
Ny sopmaskin. 

 
Strukturinvesteringar 342 mnkr 
 
Nytt äldreboende investeringsbehov 207,3 mnkr   
 

• Nytt äldreboende (1,000 mnkr):  
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum.  Total 
investering på 201,0 mnkr under perioden år 2018-2021. Investeringen ligger under 

Kommunstyrelsen, sektor Samhällsbyggnad. 

 

• Nytt äldreboende inventarier för 65 platser (6,315 mnkr plan år 2021:  
Beräkningen är baserad på lägenheter, 
gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, 
hemtjänstlokal, it struktur, SSK lokaler. Investeringen 

uppskattas bli år 2021. Investeringen ligger under Kommunstyrelsen, sektor Omsorg. 
 
Skolutredning investeringsbehov 134,8 mnkr 
 

• Skolutredning befintlig struktur (42,000 mnkr)  
Efter översyn av skolfastigheter har en investeringsplan tagits fram som omfattar 132,0 mnkr 
under perioden år 2018-2023. Investeringen ligger under sektor Samhällsbyggnad. 
 

• Inventarier för strukturutredningen av skolor/förskola Dingle ( 2,750 mnkr) över perioden 2019-

2021 
Investeringen avser inventarier för 15 nya klassrum. Beräkningen utgår från schablonbelopp, och 
totalt beräknas till en totalkostnad på 2,250 mnkr. Dessa fördelar sig på år 2019-2021. Inventarier 
till förskola Dingle 5 avd. beräknas till 0,5 mnkr under år 2019-2020. Investeringen ligger under 
sektor Barn och Utbildning. 
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Framtid  
Inför kommande år kommer prioritering att ske på uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem 
och samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband med det ska också översyn av policy och 
styrdokument ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas från personalavdelningen. Digitala 
rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster. Arbetet med att 
säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten 

ska utvecklas. 
 
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars vore fallet. 
Inom sektorns verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. Inom 
tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter bör även framöver vara god. 
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet från 
externt inhyrda lokaler. 
 
Organisationen Barn och Utbildning står inför stora utmaningar som att: 

• öka måluppfyllelsen hos alla elever 

• rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen 
• tjänstefördela effektivt utifrån resurstilldelning 
• tillämpa kollegialt lärande 
• så stor utsträckning som möjligt bedriva röda-tråden-arbetet 
• skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i kommunen 
• skapa anpassade lokaler för modern pedagogik 

 
Samtliga skolor är inom kort och vissa fall akut i behov av omfattande renoveringar och utbyggnationer. 
Skolorna är i dagsläget inte anpassade för modern pedagogik och har inte arbetsplatser för lärare i tillräcklig 
utsträckning. 
 

Sektor Omsorg står inför en utmanande framtid inom samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli 
mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett tydligt behov av att göra förändringar för att 
möta upp de konstnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande intäkter. Vi kommer inte kunna att 
bibehålla den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat detta samtidigt som vi står inför 
utmaningar iform utav att rekrytera ny personal och att göra sektorns arbete attraktivt. 
 
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara sektorn utan 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.  
 

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 om ett par år. För utan bra 
bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest resurskrävande 
boendeformen, ett vård och omsorgsboende, är dessa dessutom omoderna och resurskrävande slår det 
extra mot en redan hårt beslastad ekonomi. 
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Beskrivning av budgetprocessen 
 
Budgetramarna och mål fastställs för 2 år i taget. Beslut för år 2, trots att den tas år 1, kommer att vara 
styrande för verksamheten även om mål –och budgetprocessen görs årligen. Inför år 2 kan det bli aktuellt 
med omprövningar av de olika verksamheternas resurstilldelning/mål beroende på hur förutsättningarna har 
förändrats vad gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm 

 
Nämnderna (KS, BN, LN) antar sina budgetskrivelser i maj månad. Handlingen ska innehålla drift- och 
investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar utifrån beräknad ramtilldelning, verksamhetsförändringar 
samt verksamhetens resultatmål. 
 
Fullmäktige fastställer senast i juni månad den budget (MRP) inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla 
kostnader täckas. Budgeten är alltid överordnad målen.  
 
 
Central uppräkning av ram – beräkna prel. ramar för nämnder 
I februari brukar ekonomienheten beräkna fram en preliminär resursberäkning utifrån 
planeringsförutsättningarna (ekonomiska politiska mål) och de centrala uppräkningar som 

kommunledningen godtar. Andra uppräkningar än de centrala får respektive område/sektor själva 
omprioritera i sin budget. Utifrån detta kan ramar beräknas. 
 
De utökade skatter och bidrag för budget 2018-2019 visar på en svag utveckling. Intäktssidan täcker inte 
de avsättningar som krävs för de kommande uppräkningarna för pris och löneökningar samt politiska 
avsättningar. Efter avsättningar så finns en obalans mot skatteintäkterna på  -11,9 mnkr. 
 
Merparten av obalansen kan täckas genom den redan beslutade åtgärdsplanen som antogs av 
Kommunstyrelsen -8,450 mnkr, omfördelningsbeslutet i resursfördelningsmodellen som antogs av 
Kommunfullmäktige 1/3-2017 om minskning äldreomsorgens ram med -2 mnkr, samt förslag att nyttja 
RUR. Resterande obalans på 1,53 mnkr för budget 2018 och ytterligare 1,53 mnkr budget 2019 får 

respektive sektor konsekvensbeskriva och ta fram anpassningsförslag.  
 
Utifrån dessa antaganden har nämndernas ramar beräknats. Utgångsläget är ramar för budgetåret 2017 
som justeras med åtgärder om omprioriteringar. Centralt har avsättning gjorts för kompensation för 
löneökningar och kapitalkostnader som kompenseras ut till nämnderna när aktivering görs eller avtalen är 
klara.  
 
 
Resultatmål 
Sektorerna ska stödja/bistå kommunstyrelsen med att arbeta fram resultatmål med indikatorer genom 
dialog för det kommande budgetåren 2018-2019. 
 

I maj behandlar/godkänner nämnderna sina budgetskrivelser. 

 
Verkställer beslut- höst 
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut verkställer sektorcheferna budgetuppdraget genom att 
arbeta fram detaljbudget samt ser över sina verksamhetsmål.  

 
Återkoppling till kommunstyrelsen 
Nämnderna behandlar/godkänner sin detaljbudget, verksamhetsmål samt antagande av internkontrollplan 
för nästkommande år i 14 december (inlämning 28/11). 
  

Budgethandling nämnder  Utskick samverkan Inlämning Beslut 

Kommunstyrelsen 
Arbetsutskott 

13-17/4 18/4 26/4 

Kommunstyrelsen KS   10/5 

122



 

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

 
 

  

  2017-05-23 Dnr: KS 2017-5 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller, Ekonomienhet 

Skattesatsen för år 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 

Sammanfattning 

Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Enligt kommunfullmäktiges antagna planeringsförutsättningar för 2018 ska 

skattesatsen vara oförändrad.  

 

  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichef, Controller, Kommunchef 

 

Ulrika Gellerstedt  

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Ekonomienheten  
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 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller, Ekonomienheten 

Mål och resursplan (MRP) Budget 2018-2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2018-

2019, med plan för 2020-2021 och om ett budgeterat resultat på 2 % av skatter 

och bidrag för budget 2018-2019.  

2018 års ramar 

Kommunstyrelsens ram minskas med -11,561 mnkr (exkl. pris och löneökningar) och 

Valnämndens ram ökas med 0,400 mnkr. Byggnadsnämndens ram minskas med 

0,005mnkr. Resterande nämnder har en oförändrad ram.  

2019 års ramar 

Kommunstyrelsens ram minskas med -0,459 mnkr (exkl. pris och löneökningar) och 

Lönenämndens ram ökas med 0,072 mnkr. Valnämndens ram minskas med -0,300 

mnkr. Byggnadsnämndens ram minskas med 0,005 mnkr. Resterande nämnder har 

en oförändrad ram.  

 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2 018 2 019 2 020 2 021 
Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Ökade kapitalkostnader 
skolutredning anpassningsbehov   0,000 0,000 -2,728 -4,583 0,000 0,000 

Ökade kapitalkostnader 
Äldreboende anpassningsbehov   0,000 0,000   0,000 0,000 

Kommunstyrelsen  595,6 584,052 583,594 578,594 573,594 -11,561 -0,459 
Byggnämnden  2,001 1,996 1,991 1,991 1,991 -0,005 -0,005 
Lönenämnd 2,500 2,500 2,572 2,649 2,649 0,000 0,072 
Kommunfullmäktige 0,901 0,901 0,901 0,901 0,901 0,000 0,000 
Revisionen 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,000 0,000 
Överförmyndarnämnden 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,000 0,000 
Valnämnden 0,010 0,410 0,110 0,010 0,010 0,400 -0,300 

Summa nämnder 602,727 591,561 590,869 583,118 573,535 -11,166 -0,692 

 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2018 till 77,8 mnkr 

och år 2019 till 111,1 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, byggnadsnämndens 

och lönenämndens resultatmål och indikatorer för 2018-2019.  

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att minska avsättningen till Kommunfullmäktiges 

förfogande med -2,4 mnkr år 2018 samt ytterligare -3,1 mnkr år 2019 enligt 

fördelningsnyckeln flyktingvariablerna utifrån regeringens 10 miljarder satsning på 

välfärdstjänster.  
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5. Kommunfullmäktige beslutar att höja avsättningen till Kommunfullmäktiges 

förfogande med 4,0 mnkr år 2018 samt ytterligare 0,4 mnkr år 2019 utifrån aprils 

skatteunderlagsprognos visade en förbättring. 

 

6. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja RUR år 2019 med 1,8 mnkr. 

 

7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

investeringar under 2018 på 45,7 mnkr samt under 2019 på 76,8 mnkr. 

 

8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 

likviditetsbehov 2017 på 20 mnkr.  

 

9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

 

10. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän till 10,510 mnkr år 2018 och 11,003 mnkr år 2019. 

Sammanfattning 

När en ny styrmodell antogs beslutades det om två-årsramar. Inför den kommande 

två-årsperioden ser man över ramarna för drift – och investeringar samt resultatmål 

för verksamheten för budgetåren 2018-2019.  

 

Förutsättningar 2018-2019 

I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 

skatteintäkter görs på 10 260 invånare.  

o Finansiellt resultatmål  

2018: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (12,9 mnkr).  

2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).  

 

o Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt 

låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr) 

År 2018: Amortering 4,3 mnkr 

År 2018: Amortering 4,3 mnkr 

 

o Investeringsmål:  

År 2018: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 

År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 

 

Utdebitering  

Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2017. Inför budget 2018-2019 beslutades den 

vara oförändrad. 

Skatteintäkter 

I Sveriges kommuner och landstings senaste skatteunderlagsprognos (april 2017) 

visar att utvecklingen av skatteintäkterna är dämpad och prognostiseras endast öka 

med 13,3 mnkr (2,1 %) år 2018. År 2019 års intäkter prognostiseras öka med 11,5 

mnkr (1,8 %). Med denna utveckling av skatteunderlagsprognosen kommer ökningen 

inte att kunna kompensera för pris -och löneökningar fullt ut.   
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Budgeterat resultat 2 % 

Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag för 

budgetåren 2018-2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 

hushållning.  

Utifrån ett gammalt beslut av lån av det budgeterade resultatet till Kommunstyrelsens 

verksamhet som erhöll 5,7 mnkr i utökat kommunbidrag skall succesivt återbetalas 

mellan år 2017-2019. Hänsyn är taget för detta i beräkningarna för budget 2017-2019. 

 

Centrala avsättningar 

Verksamheterna kompenseras för lön- och förändringar av kapitalkostnader. 

Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan detta får nämnderna ta hänsyn till.  

De avsättningar som prioriteras i budget 2018-2019 är utifrån Kommunfullmäktiges 

finansiella mål (resultat och amortering). Samt redan fattade beslut som avsättning 

till volymbudget för resursfördelning, VA Tunge näset. Övriga avsättningar som bör 

prioriteras är ökade räntekostnader, valnämnd, avsättning för minskade intäkter på 

KF förfogande, avsättning för löneökningar samt förslag att nyttja RUR år 2019. De 

prioriterade avsättningarna är på totalt 25,3 mnkr för budget 2018 och 15,4 mnkr 

budget 2019. De ökade skatteintäkterna för budgetåren täcker inte de avsättningar 

som krävs. Detta innebär att omprioriteringar/besparingar krävs i befintliga ramar för 

nämnderna. 

Kommunfullmäktiges förfogande 

Kommunfullmäktiges ingående värde i budget 2018 är 5,5 mnkr. För budget 2018 

sänks ramen med 2,4 mnkr då statsbidraget enligt flyktingvariabler succesivt minskas.   

Aprils skatteunderlagsprognos som visade en förbättring på 4 mnkr jämfört med 

februaris prognos föreslås dessa avsättas till Kommunfullmäktiges förfogande. 

Utgående värde under år 2018 blir 7,1 mnkr. Under år 2019 minskas ramen ytterligare 

med -2,7 mnkr enligt flyktingvariablerna. Ramen för 2019 är 4,4 mnkr. 

 

Ramar till nämnderna 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ram för 2018 är 584,1 mnkr, en minskning jämfört med 2017 med 

11,6 mnkr. 8,45 mnkr av de 11,6 mnkr är redan konsekvensbeskrivna och beslutade 

hösten 2017 och ska verkställas. I kommunstyrelsens handling finns konsekvens-

beskrivning av den generella anpassningen på 1,5 mnkr samt redan antaget 

omfördelningsbeslut inom äldreomsorgen samt omprioriteringar som gjorts inom 

respektive sektor. De avsättningarna för löneökningar kommer att utfördelats till 

kommunstyrelsens ram efter lönerevisionen. Dessa avsättningar ligger centralt 

 

Lönenämnden 

Nämndens ram är oförändrad. Nämnden får kompensation för löner och priser. 

Nämnden har ett effektiviseringskrav på 2%.  

Byggnadsnämnd  

Generell besparing 0,005 mnkr för vartdera budgetåret 2018/2019. 
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Övriga nämnder 

Valnämndens ram ökas med 0,400 mnkr år 2018 pga. valår. Ramen sänks år 2019 

med -0,300 mnkr. Kvarstående 0,100 mnkr för kommande Europaval. Oförändrat för 

övriga nämnder 

Investeringar 

Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2018 uppgår till 

77,8 mnkr. Av de 77,8 mnkr klassas 29,4 mnkr som nyinvestering. Resterande del är 

reinvesteringar på 48,4 mnkr. Den största investeringsutgiften är ny och ombyggnad 

av Centrumskolan. 

För budget 2019 är den totala investeringsvolymen 111,1 mnkr varav 72,9 mnkr 

klassas som nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 38,3 mnkr. Den 

största investeringsutgiften är ny och ombyggnad av Bruksskolan samt uppstart nytt 

äldreboende. 

Det innebär att målet med självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att 

uppfyllas för budgetperioden.  

Självfinansieringsmål 2018 2019 2020 2021 

Självfinansiering av 
reinvesteringar 100 % 66 % 90 % 99 % 189 % 

Reinvesteringar mnkr 48,4 38,3 32,9 17 

Resultat och avskrivningar  32,0 34,2 33,5 32 

 

Låneramar för investering: 

Låneramen beräknas till summan av avskrivningar plus budgeterat resultat minus 

investeringsbudgeten. För 2018 uppgår behovet till 45,9 mnkr. Om resultatet justeras 

neråt så ökar behovet av att låna med motsvarande summa.  

 

 

 

 

 

För budgetåret 2018 beräknas således att låneskulden kommer att uppgå till 231,7 

mnkr. 

Målsättningar 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 

verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017-2019. Varje nämnd 

har konkretiserat dessa inriktningsmål i resultatmål för perioden 2018-2019. 

År 2018 2019 

Avskrivning 19,2 21,1 

Resultat 12,9 13,2 

Investeringar 78 111 

Lånebehov 45,9 76,7 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Se ovan. 

Facklig samverkan enligt FAS05 

Information har skett i samverkan och konsekvenser beskrivits/informerats om 

2017-04-12. Facklig förhandling har skett i kommungemensamma samverkan 2017-

04-18 av nämndernas budgetskrivelser. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

 

Beslutet expedieras till: Sektorchefer, kommunchef, Ekonomienheten, Personalenhet. 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg  

Ekonomichef/bitr. kommunchef Kommunchef 

Kommunledningsstab Kommunledningsstab 
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  2017-05-23 Dnr: KS 2017-3 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Maria Strömberg 

Controller, Ekonomienheten

Förslag till borgensavgift 2018 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för 2018 fastställs till 0,4 %.  

Sammanfattning 

För de bolag som omfattas av lagen ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Detta innebär bland annat att kommunen ska ta ut marknadsmässiga 

borgensavgifter.  

 

Kommunfullmäktige antog en ny Borgenspolicy 2012-06-28 § 49. Den reviderade 

borgenspolicyn saknar fastställda procentsatser och föreslår att Kommunfullmäktige 

beslutar om dessa årsvis. Förslaget bygger på att ekonomikontoret fastställer det 

marknadsmässiga läget och tar fram ett förslag till kommande års borgensavgifter.  

 

Kommunfullmäktige skall senast i juni 2017 (året före avgiftsåret) besluta om 

storleken på borgensavgiften för 2018. För att säkerställa att borgensavgifterna för 

2018, satts till en korrekt procentsats skall en avstämning genomföras. Denna 

avstämning skall genomföras senast vid utgången av avgiftsåret 2017. Avgiften skall 

erläggas senast 31 mars 2018. Enligt regelverket kring borgensavgifter är riktmärket 

för en marknadsmässig borgensavgift priset på en motsvarande borgensavgift 

upphandlad på finansmarknaden. För att den ska anses marknadsmässig måste priset 

på ett lån med borgen respektive ett lån utan borgen jämföras. För att fastställa en 

korrekt borgensavgift skall samtliga borgenslån granskas och marknadens 

bedömningar skall analyseras. De bedömningar som de finansiella instituten ger idag 

visar på en splittrad bild. Det är därmed inte en enkelt att fastställa en 

marknadsmässig borgensavgift pga. de finansiella aktörerna inte lämnar uppgifter så 

att en enkel beräkning av marknadsmässig borgensavgift är möjlig. 
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Enligt kommunfullmäktiges antagna Borgenspolicy ska borgensavgift tas ut. Årligen 

fastställs avgiften utifrån förslag från förvaltningen efter avstämning om det 

marknadsmässiga. 

Inga ytterligare konsekvenser 

  

     

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunchef, Ekonomichef, Controller, Redovisningsekonom 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Kommunledningsstaben  Kommunledningsstaben  
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Mål och resursplan 

(MRP)  
 

 Budget 2018-2019 

plan 2020-2021 
 
  

Mål och resursplan 2018-2019 plan 
2020-2021 

Dnr: KS 2017-5 

Typ av dokument: Budgetdokument  

Handläggare: Ekonomichef/Controller 

Antagen av: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
Antagningsdatum: 2017-05-30 § 
Antagningsdatum:2017-06-14 §   
Antagningsdatum: 2017-06-29 § 

Revisionshistorik MRP: Giltighet: Gäller tills vidare 

Relaterade dokument: 
Nämndernas budgetskrivelser, KS 2017-05-10 §, BN 2017-05-02 §, LN 2017-05-04 § 
Planeringsförutsättningar 2017-03-01 § 20  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning/hantering av RUR 2017-03-01 § 17 
Styr- och ledningssystem i Munkedal  2013-11-28 § 94 
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Sammandrag av Budget 2018-2019 
När ny styrmodell antogs infördes två-årsramar till 
nämnderna. Varje mandatperiod delas upp i två gånger 

två år. Inför kommande två år 2018-2019 beslutas om 
ramar för drift – och investeringar. Den nya styrmodellen 
innebar också införande av långsiktiga inriktningsmål 
samt (gäller över mandatperiod) samt delmål för att nå 
inriktningsmålen sk resultatmål (två-åriga). Då 
kommande två budgetgår är i en mandatperiod är det 
endast resultatmålen som uppdateras.   
 
Inför varje budgetproces antar kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar vilka tillsammans med 
inriktnings- och resultatmål är skapar förutsättningar för 

budgetantagande och underlag till beslut. 
Planeringsförutsättningarna för budget 2018-2019 
antogs i kommunfullmäktige (2017-03-01 § 20).  
 

 

God ekonomisk hushållning 
Varje kommun ska anta mål för god ekonomisk 
hushållning. Dessa mål ska vara dels finansiella och dels 
riktade mot verksamheten. Kommunfullmäktige har i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antagit 
finansiella mål (inriktningsmål) för att uppnå god 

ekonomisk hushållning. Mål för verksamheten 
(inriktningsmål) antas i Mål- och resursplan. För 
kommande period har antagits tre finansiella 
inriktningsmål och åtta mål för verksamheten. Samtliga 
mål följs upp i samband med delårs- och årsbokslut samt 
i budgetarbetet.  
 
Finansiella mål 
 
Finansiella inriktningsmål 2017-2019 
Resultatmål  

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, 
uppgå till 2 % 

  

Soliditetsmål  

Soliditeten ska förbättras 
 
 

Investeringsmål  

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

 
Finansiellt resultatmål 2018-2019 
Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och 
generellt statsbidrag.  
År 2018: 12,9 mnkr 
År 2019: 13,2 mnkr 

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad för 
individ och familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 
2015 51,6 mnkr. 
År 2018: mindre än 46,9 mnkr 
År 2019: mindre än 42,9 mnkr 
  

Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 
År 2018: amortering 4,3 mnkr  
År 2019: amortering 4,3 mnkr  
  

Investeringsmål  

År 2018: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 

 

Mål för verksamheten 
Översyn av verksamhetens inriktningsmål genomfördes  
hösten 2016. En förändring av målen beslutades av 
Kommunfullmäktige mars 2017. Inriktningsmålen 
minskade till åttta för perioden 2017-2019. Till varje 
inriktningsmål kopplas det resultatmål med indikatorer.   
Varje nämnde har konkretiserat dessa inriktningsmål i 
resultatmål samt indikatorer. Sammanlagt föreslår 
nämnderna totalt tjugonio resultatmål med indikatorer.   
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2017. Inför 

budget 2018-2019 föreslås den vara oförändrad.   
 
Skatteintäkter 
Skatteunderlagstillväxten har växlat ner 2018.  
Från och med 2019 växlar skatteunderlagets ökning ner 
till en nivå under den genomsnittliga sedan 
millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa 
perioden med sysselsättningsökning upphör när 
konjunkturtoppen passeras. 
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen (april 2017) från  
Sveriges kommuner och landsting visar på en  ökning  av 

skatteintäkterna med 13,3 mnkr (2,1 %) år 2018 och 
11,5 mnkr (1,8 %) för 2019. Dena förväntade utveckling 
av skatteunderlagsprognosen innebär att ökningen inte 
fullt ut kan kompensera för pris -och löneökningar.   
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av 
skatter och generella bidrag. Detta motsvarar 
kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk hushållning.  
 

Hänsyn har också tagits till tidigare beslut avseende 
tillfällig ökning av kommunstyrelsens kommunbidrag 
(5,7 mnkr). Den tillfälliga ökningen finansierades av det 
budgeterade resultatet. Enligt beslutet skulle 
Kommunstyrelsen succesivt återbetala ökningen mellan 
år 2017-2019. Hänsyn är taget för detta i beräkningarna 
för budget 2017-2019. 

 
Centrala avsättningar 
Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan.  
 
Kostnadsökning för lön- och kapitalkostnader. 
Ersättningen fördelas till verksamheterna efter 
genomförd lönerevision samt när investeringar är klara 
att tas i bruk. Däremot görs ingen avsättning för 
indexhöjning detta får nämnderna själva ta hänsyn till.  
 
Förutom lön- och kapitalkostnader görs avsättningar för 

Kommunfullmäktiges finansiella mål (resultat och 
amortering), budget för resursfördelning, VA-
investeringar till Tungenäset. Övriga avsättningar är 
förändring av räntekostnader, ökning av kommunbidrag 
till valnämnd, minskade intäkter till KFs förfogande samt 
förslag att nyttja RUR år 2019.  
 
Totalt uppgår avsättningarna till 25,3 mnkr för 2018 och 
15,4 mnkr i budget 2019. Förväntade ökningen av 
skatteintäkterna för budgetåren täcker inte de 
avsättningar som krävs. Detta innebär att 
omprioriteringar/besparingar krävs i befintliga ramar för 

nämnderna. 
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Beräkning avsättningar och prel. 
ramar     

År 2018 2019 

Skatter och bidrag (SKL) 27 april. Prognos -13,3 -11,9 

Summa  ökade intäkter -13,3 -11,9 

      

Avsättning till det uppräknade politiskt mål 
om budgeterade resultatet 2 % 0,2 0,2 

Avsättning politiskt amorteringsmål  4,3 0 

Avsättningar för löneökningar: 2,8 % år 2018, 
3,0 % år 2019  10,9 12,1 

Avsättningar för löneökningar tim., OB, 
övriga: 2,5 % år 2018, 2,7 % år 2019 1,0 1,07 

Avsättning samverkan/bolag 0,0 0,3 

Avsättning reinvestering (kapitalkostnader) 0,0 0,0 

Avsättningar för prisökningar 0,0 0,0 

Avsättning till volymbudget från åtgärdsplan 
och omfördelningsbeslut 6,0 2,0 

Minskning av KF förfogande (enligt 
flyktingvariabel minska 13,1 mnkr) -2,4 -3,1 

Avsättning förbättrad skatteprognos april till 
KF förfogande 

       
4,0  0,4 

Avsättning Va-Tungeäs investeringsbeslut 0 1,8 

Avsättning för nyinvesteringar Äldreboende 
och Nybyggnation skola (kapitalkostnader) 0 0 

Avsättningar för finansiella poster (externa 
räntekostnader) investeringsvolymer 1,0 2,7 

Avsättningar för valnämnd  0,4 -0,3 

Nyttja RUR tillfälligt år 2019 ramhöjande 0 -1,8 

Summa  Avsättningar och beslut  25,3 15,4 

      

Obalans mellan intäkter och avsättningar 11,98 3,53 

  
Obalans mellan de ökade skatteintäkterna och 
avsättningarna 

Ovan beskrivna avsättningar innebär en obalans på 
11,98 mnkr år 2018 och 3,53 mnkr år 2019. Obalansen 
hanteras inom kommunstyrelsens ram/budget. 
 
Preliminära ramar till nämnderna 
Men utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt 
antagna mål och tidigare beslut beräknas preliminära 
ramar fram. Efter årets avsättningar har nämndenra en 
obalans att hantera och konsekvensbeskriva. Obalansen 
hanteras fullt ut i kommunstyrelsens förslag till budget.  
 
Förslag till åtgärder för budgetbalans 2018-2019 

Kommunstyrelsens förslag till finansiering är att minskad 
ram tas från den sk åtgärdsplanen, omfördelningsbeslut 
samt generell besparing på förvaltningen.  
Kommunstyrelsen antog (2016-11-09 § 167) 
åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i  balans på 8,5 
mnkr (effekt helår 2018). Vid detta beslut minskades inte 
kommunbidraget varför minskning kan göras inför 
budget 2018. I samband med att kommunfullmäktige 
antog nytt resursfördelningssystem beslutades om 
omfördelningsbeslut inom äldreomsorgen på totalt 19 
mnk under en fem-årsperiod. För 2018-2019 minskas 
kommunbidrag med 2,0 mnkr vartdera året. Till det 

kommer generell minskning på totalt 1,53 mnkr vartdera 
åren. RUR föreslås nyttjas år 2019 med 1,8 mnkr. 
 
Åtgärdsplanen är redan konsekvensbeskriven och 
kommer inte beskrivas i underlaget. 
Konsekvensbeskrivning görs för den generella 
besparingen, omfördelningsbeslutet inom äldreomsorgen 
samt övriga verksamhetsförändringar inom respektive 
nämnds ram för budgetåren. Genomförs dessa åtgärder 
är budgetplanen för år 2018 och 2019 i balans. 
 

Planen för budgetåren 2020-2021  är inte finansierade i 
handlingen. Upprättat förslag till investeringsplan 

innebär, utöver fattade omfördelningsbeslut inom 
äldreomsorgen, anpassningar på ca 2,7 mnkr år 2020 
samt år 2021 4,6 mnkr. Totalt ökade kapitalkostnader på 
7,3 mnkr.  
 
Anpassningar, mnkr   

År  2018   2019 

KF Resursfördelning omfördelningsbeslut  
Vård och äldreomsorg till volymbudget.  -2,0 -2,0 

KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 § 
167 minska kommunbidrag  -4,5 0 

KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 § 
167 flytta kommunbidrag till volymbudget  -4,0   

KS Återbetalning till KS förfogande från 
IFO (två projektanställningar) -1,1 0 

KS Återbetalning från IFO till KS 
förfogande  KLK 1,1 0 

Generell besparing  -1,5 -1,5 

Summa minskade ramar  -11,9 -3,5 

 
Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Enligt cirkulär 17:18 27 april från SKL så har 
kommunerna möjlighet under 2019 och framåt att nyttja 
resultatutjämningsreserven. 
 
Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 

årlig utveckling. Förändring i procent per år. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Snitt 10 år 4,0 4,0 3,9 3,8 4 

Årlig ökning 5,1 4,4 4 3,5 3,6 

Differens 1,1 0,3 0,1 -0,4 -0,4 

Källa: Skatteverket och SKL. 

 
Enligt kommunallagen får medel från en 
resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel.  
 
Om kraven för disponering av RUR är uppfyllda finns två 
olika scenarier; 
  

• Använda RUR för att täcka ett eventuellt 
negativt balanskrav (SKLs skatteunderlags 
prognos från december). 

• Använda RUR i budgetarbetet för näst -
kommande år (SKLs skatteunderlagsprognos 
från april innevarande år). 

 

Munkedals totala avsättning till RUR uppgår till 10,0 
mnkr år 2016. Särskilt beslut i budget 2018-2019 krävs 
för att nyttja RUR.  Förvaltningen föreslår att nyttja RUR 
med 1,8 mnkr år 2019. 
 
Statens satsning – 10 miljarder. 
Av de aviserade 10 miljarderna tilldelas Munkedal 13,1  
mnkr under 2017. Dessa budgeterades upp i 
kommunfullmäktiges förfogande.  
 
Ersättningen till kommunsektorn kommer dels att 
fördelas på samma sätt som via det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet (kronor per 
invånare) dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas 
till antal asylsökande och nyanlända. Från år 2021 
kommer hela tillskottet ska ligga i anslaget för den 
kommunalekonomiska utjämningen som generellt 
statsbidrag. Detta innebär att summan som är avsatt till 
KF förfogande på 13,1 mnkr succesivt minskar fram till 
2021 då den ska vara noll. 
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Utfall givet samma 

underlag åren 2018-

2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Enligt flyktingvariabler 11,2 10,7 7,6 4,6 0 

Enligt 

befolkningsfördelning 2,1 2,2 3,6 5,1 7,3 

Totalt 13, 4 12,9 11,3 9,7 7,3 

 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Anslaget till kommunfullmäktiges förfogande uppgår till 
5,5 mnkr 2018 (utifrån dagens förutsättningar). 
Avsättningen innebär att kommunen kan hantera 
osäkerheter i skattetillväxt 2018-2019. Att sätta av 
medel till förfogande innebär också möjligheter att 
bibehålla budgeterat resultat och samtidigt kunna klara 
av de utmaningar framåt kommunen står inför avseende 
integration samt för ökade kapitalkostnader i samband 
med stora investeringsutgifter framöver.  
 
Ur anslaget har 0,6 mnkr öronmärkts för kostnader som 
uppstår och inte är kända i dagsläget för Dingle 
naturgymnasium.   
 
Med aprils skatteunderlagsprognos visade på en 
förbättring om 4 mnkr jämfört med februaris prognos. 
Denna ökning föreslås  avsättas till Kommunfullmäktiges 
förfogande. Detta för att hantera minskning av  
minskning av statsbidraget (-1,28 mnkr) och den 
negativa prognosen för LSS utjämning samt att  
prognosen för fastighetsavgiften fortfarande är 

preliminär.  
 
Fram till år 2021 kommer statsbidraget enligt 
flyktingvariabler succesivt minskas ner till noll.  Det 
innebär et tunderskott av anslaget inför budget 2021 på 
-3,3 mnkr.  
  
Kommunfullmäktiges förfogande, mnkr 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

IB 2,3 5,5 7,1 4,4   1,3 

Klara projekt 
integrerat -0,5         

Extra statsbidrag 
enligt 
Flyktingvariabel 13,1 -2,4 -3,1 -3,1 -4,6 

Skatteprognos 
april 8,9     4,0     0,4     

Utökad ram till KS -6,3         

IFO tilläggsanslag -6,0         

Skolan äskar 
behov förskola -6,0         

Summa  5,5    7,1 4,4 1,3 -3,3 

 
Ny resursfördelningsmodell 
I mars 2015 beslutade kommunstyrelsen, med 
hänvisning till kommunens ekonomiska situation, om 
att tillsätta en parlamentarisk grupp (med en 
representant från varje parti). Kommunfullmäktige 
beslutade om ny modell i mars 2017. Modellen 
implementeras i budget 2018-2019.  
 
Modellen innebär att kommunbidrag tilldelas nämnd från 
kommunfullmäktige med utgångspunkt från dels 
förändringar i demografin och dels fast anslag.  

 
Modellen utgår från befolkningsprognos, sk 
nyttjandegrad och prislappar inom varje ålderskategori.  
 

Modellen tillämpas inom områdena äldreomsorg och till 
stora delar inom barn och utbildning. Även 

livsmedelsbudgeten är kopplad till detta.  
 
Förändringen av antalet invånare i befolkningsprognosen 
inom ålderskategorierna mellan åren justeras i 
resursfördelningen. Avstämning sker vid bokslut mot 
kommunens invånarregister (KIR). 
 
Volymbuffert –för volymförändringar 
För att kunna implementera resursfördelningsmodellen 
krävs att Kommunfullmäktige har en buffert för 
volymförändringar. För budget 2018 är 6 mnkr avsatt 
och ytterligare 2 mnkr 2019.  Totalt finns en buffert på 8 

mnkr 2019. Detta för att kunna dela ut medel om 
volymerna ökar (invånare).  Bufferten är finansierad dels 
genom åtgärdspaketet samt det effektiviseringskrav 
äldreomsorgen fått. 
 
Ny befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån 
(SCB) innebär för år 2018 att kommunstyrelsens anslag 
minskas med -0,141 mnkr. Dessa återförs till  
volymbufferten. För budgetåret 2019 utökas 
Kommunstyrelsens ram med 2,670 mnkr. 

 
Resursfördelning, mnkr 

År 2018 2019 

Barn och Utbildning -0,559 0,892 

Samhällsbyggnad (Livsmedel) 0,034 -0,003 

Äldreomsorg 0,324 1,782 

 Summa -0,201 2,670 

 

Inför 2018 förväntas elever i förskoleklass samt 
grundskolan öka. Antalet barn i förskola och 

gymnasieelever minskar enligt prognosen. Det innebär 
att anslaget till Barn och utbildning minskar med -0,6 
mnkr. Inom äldreomsorgen ökar framförallt gruppen 65-
79 år. Anslaget ökas med 0,3 mnkr. 
Livsmedelsförändringen utgår från antalet elever.  
Förändringen under 2019 avser framförallt större 
minskning av elever i förskoleklass men ytterligare 
ökning i grundskolan vilket ger en ökad ram till Barn och 
Utbildning på 0,9 mnkr. Inom äldreomsorgen ökar främst 
90+ vilket ger en ökad ram på 1,8 mnkr. 
 

Ramar till nämnderna 
Med hänsyn till prognostiserade skatter och bidrag samt 
efter avsättningar av finansiella resultatmål, 
bufferavsättningar, löner mm kvarstår 591,6 mnkr till 
nämnderna år 2018.  För år 2019 har nämnderna en ram 
på 590,9 mnkr. Löneökningar samt kapitalkostnader 
kompenseras ut till nämnderna när förhandling och 
aktivering sker. 
 
 
 
 

 
 

Voymbuffert (Demografi förändringar), mnkr 

År 2017 2018 2019 

IB    6,2 

Förslag att från KS åtgärdsplan ta 4 
mnkr 0 4   

Omfördelningsplan VoO  2 2 
Justering demografi 2018  +0,2  
Justering demografi 2019   -2,7 

Summa  0 6,2 5,5 
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Driftkostnad 
Nämndernas ram, 

mnkr Budget Budget 

 

Avvik. 

 

Avvik. 

År 2018 2019 
2017-

2018 

2018-

2019 

Kommunstyrelsen 

varav  584,1 

 

583,6 

 

-11,6 

 

-0,5 

Kommunstab 

varav KS förfogande 

59,7 

4,8 

60,0 

4,8 

1,0 

-0,1 

0,3 

0 

Sektor Samhällsbyggnad 98,6  98,4 -0,3 -0,3 

Sektor Omsorg 215,0 214,2 -9,7 -0,8 
Sektor Barn- och 

utbildning 210,7 

 

211,0 

 

-2,6 

 

0,3 

Byggnadsnämnd 2,0 2,0 0 0 

Lönenämnd          2,5 2,6 0 0,1 

Kommunfullmäktige 0,9 0,9 0 0 

Revisionen 0,7 0,7 0 0 

Överförmyndarnämnd 1,0 1,0 0 0 

Valnämnd 0,4 0,1 0,4 -0,3 

Summa 591,6 590,9 -11,2 -0,7 

 
Kommunstyrelsens ram 
Kommunstyrelsens ram för 2018 är 584,1 mnkr, en 
minskning jämfört med 2017 med 11,6 mnkr. 8,45 mnkr 
av de 11,6 mnkr är redan konsekvensbeskrivna och 
beslutade hösten 2016. I kommunstyrelsens handling 
finns konsekvens-beskrivning av den generella 

anpassningen på 1,5 mnkr och de redan antagna 
omfördelningsbeslutet inom äldreomsorgen samt 
omprioriteringar som gjorts inom respektive sektor.  
 
Byggnadsnämnd  
Generell besparing 0,005 mnkr för vardera budgetår 
2018/2019. 
 
Lönenämnden 
Nämndens ram är oförändrad. Nämnden får 
kompensation för löner och priser. Nämnden har ett 
effektiviseringskrav på 2%.  

 
Valnämnd 
Nämndens ram ökas med  0,400 mnkr år 2018 pga. 
allmänna val. Inför 2019 sänks ramen med -0,300 mnkr. 
Kvarstående 0,100 mnkr avser kommande Europaval. 
Oförändrat för övriga nämnder. 
 

Investeringar 
 
Årets sammanställning innebär att den totala 

investeringsvolymen för 2018 uppgår till 77,8 mnkr. Av 
de 77,8 mnkr klassas 29,4 mnkr som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 48,4 mnkr. Det 
innebär att målet med självfinansiering av 
reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för 
budgetperioden.  
 

Självfinansieringsmål 
Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Självfinansiering av 
reinvesteringar 100 % 66% 90 % 99% 189% 

Reinvesteringar, mnkr 48,4 38,3 32,9 17 

Resultat och 
avskrivningar, mnkr 32,0 34,2 33,5 32 

 
Investeringsplan 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunen  77,8 111,1 153,3 93,4 

Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 17,0 

Nyinvesteringar  29,4 72,9 120,4 76,5 

 
  

Strukturutredningar 342 mnkr 
I investeringsplanen ingår strukturutredningarna inom 

äldreomsorg samt inom barn- och utbildning. För 
äldreomsorg ingår nytt äldreboende och för barn- och 
utbildning avser investeringarna förängar utifrån befintlig 
struktur. Den totala investeringsutgiften för utredningen 
inkl. inventarier är 135 mnkr fram till år 2023. Den totala 
driftkostnaden för hela investeringsutgiften är en ökad 
kostnad på 8,2 mnkr årligen. Denna ökade driftkostnad 
är inte finansierad för planperioden 2020-2024.  
 
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 
207 mnkr inkl. inventarier och IT. Först år 2021 beräknas 
aktiveringen av investeringen ske. Den årliga 

driftkostnaden beräknas till 12,7 mnkr. Någon hänsyn till 
den ökade driftkostnaden är inte finansierad för 
planperioden. Det framgår däremot i utredning avseende 
äldreomsorg att byggnation med färre boenden kommer 
att effektivisera verksamheterna och generera lägre 
driftskostnader. 
 

Investeringsplan struktur 

År (mnkr) 
Budget 

2018 

Budget 

2019 

plan 

2020 

plan 

2021 

plan 

2022 

plan 

2023 

Äldreboende 

nyinvestering 1 50 100 50 0 0 

Inventarier samt IT 

Äldreboende nyinv 0 0 0 6,3 0 0 

Skolutredning 

befintlig struktur 

nyinvestering 22 11 9 10 0 0 

Skolutredning 
befintlig struktur 

reinvestering 20 20 18 5 10 7 

Inventarier samt IT 

skolutredning 

nyinv 0 1 1 0,8 0 0 

Struktur 

utredningar  43 82 128 72 10 7 

 

År (mnkr) 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Plan 

2024  
Drift kostnad 

Äldreboende 0 6,8 5,9 0 0 12,7 

Drift kostnad 
skolutredning 

befintlig 5,1 1,4 0,9 0,6 0,2 8,2 

Summa 5,1 8,1 6,8 0,6 0,2 20,9 

 

Låneskulden ökar 
De kommande investeringarna kommer att innebära 
nyupplåning under 2018-2019 på 122,5 mnkr. För hela 
budgetperioden 2018-2019 304 mnkr. 
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1. Kommunstyrelsens ordförande 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 
leder kommunen under 2015-2018.  
 

 
 
Vi i majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet ser att vi fortfarande har utmaningar inom 
ekonomin. Det är fortfarande stora underskott inom 
sektor omsorg men dessa börjar att balanseras upp. 
Under 2016 beslutade Kommunstyrelsen om ett 
åtgärdsprogram för att få budget och verksamhet i 
balans. Vi har också fattat strukturbeslut om att bygga 
ett nytt äldreboende samt inriktningsbeslut avseende 
kommunens skolor. 

 
Det innebär att för kommande period måste vi ta höjd 
för stora investeringsutgifter. Vi måste också 
förbättrade resultat inom skolan och öka digitaliseringen 
inom kommunens verksamheter med fokus inom 
omsorgsverksamheterna.  
 
Vara god arbetsgivare för att attrahera/rekrytera och 
bibehålla personal. Med gemensamma krafter fortsätter 
vi att utveckla verksamheten och få en god kommunal 
service till kommunens medborgare.  

 
Vi ska skapa goda livsmiljöer genom ett ökat 
bostadsbyggande, god infrastruktur/kommunikationer 
och en god kommunal verksamhet.  
 
Sist men inte minst fortsätta ha ett bra samarbete med 
näringsliv/föreningar och besöksnäring, allt för att få ett 
attraktivt Munkedal.  
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år. 

 
 
Åsa Karlsson 

Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 

Programförklaring S, C och MP  

✓ Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 
integration, solidaritet och miljö. Miljöaspekterna ska 
beaktas i alla kommunala beslut. Gäller under 
planeringsperioden 2016-2019. 

 

Ekonomi 
✓ Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, 

innebärande god ekonomisk hushållning i enlighet 
med den av kommunen fastlagda policyn. 

 

Välfärd  
Barnomsorg 
✓ Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig 

av utomhus pedagogik 
✓ Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn 

och föräldrar 
✓ Arbeta för att utöka öppettiderna inom barnomsorgen 

till att även omfatta kvällar och helger. 
✓ Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn 

per grupp 

✓ Genomföra en sanering av plast och farliga kemikalier 
i barnomsorgen 

✓ Vidareutbilda förskolans personal kring mobbning, 
jämställdhet, mångfald och särskilda behov. 

✓ Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som 
förberedelse för förskoleklass 

 

Skola 
✓ Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet  
✓ Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra 

andra personalresurser till skolan 
✓ Fortbildning för lärare 
✓ Stärka elevhälsan 
✓ Arbeta för en ökad kvalitetsnivå avseende 

skolmåltiden  
✓ Satsa på en utvecklad it-pedagogik  
✓ Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, 

mångfald, särskilda behov och jämställdhet 
✓ Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -

och gymnasiesärskolan 
✓ Öka andelen elever som uppnår målen i alla ämnen 
 

Omsorg 
✓ Omfördela resurser för att ge ett högre 

självbestämmande för den enskilde 
✓ Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala 

dagverksamheten 
✓ Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre 
✓ Fortsätta att arbeta med kontinuiteten inom 

äldreomsorgen 
✓ Fortsatt satsning på utvecklad service genom e-hälsa 
✓ Utveckla ett samlat demenscentrum 
✓ Fortsatt utveckling av anhörigstöd 
✓ Utveckla hemmaplanslösningar 
 
 
 
 

Arbete 
Arbete, näringsliv och sysselsättning 
✓ Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus 

på unga 
✓ Tillsammans med näringslivet marknadsföra 

Munkedal som en attraktiv kommun för boende och 
företagande 

✓ Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda 
färdigställd och planlagd mark och lokaler i attraktiva 
lägen för industri och handel 

136



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2018-2019 

Sammandrag 

S i d a  8 | 61 

 

✓ Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb 
för unga 

✓ Genom kommunen skapa samordningsarenor för det 
lokala näringslivet och dess aktörer 

✓ Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar 
och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och 
närproducerad mat. 

✓ Stärka och vårda det befintliga näringslivet 
 

Personal 
✓ Att Munkedals kommun skall vara en attraktiv 

arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat 
med delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och 
mångfald 

✓ Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens 
verksamheter som en del av ett prioriterat 
jämställdhetsarbete 

✓ Minska sjukfrånvaron 
✓ Stimulera intraprenad i vår verksamhet 
 

Kommunikation 
✓ Ha bra vägar i kommunen med särskilt fokus på 

vägen till Hedekas 
✓ Ha fortsatta satsningar på kollektivtrafik och 

Bohusbanan 
✓ Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda 

gamla kulturvägar 
✓ Fortsätta satsningen på närtrafiken 
✓ Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i 

kommunens tätorter  
✓ Sträva efter full mobiltäckning (inga vita fläckar) 
 

Boende, företag  
✓ Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv 

och föreningsliv ska marknadsföra Munkedal som ett 
attraktivt besöksmål 

✓ Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen 
✓ Skapa en informationsportal om Munkedal som 

besöksmål 
✓ Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan 
✓ Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden 

genom färdiga planer och kort handläggningstid. 

 
✓ Inrätta en gemensam bostadskö som administreras 

av Munkbo 
✓ Satsa på trygghets – och seniorboende 
 

Mer av livet 
Miljö/ hållbart samhälle 
✓ Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i 

samtliga kommunala verksamheter 
✓ Hållbart tänkande skall genomsyra hela 

organisationen 
✓ Öka andelen ekologisk och närodlad mat som 

serveras i kommunen 
✓ Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala 

beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon 
✓ Införa sortering av hushållsavfallet 
✓ Öka andelen förnybar energi 
✓ Att vara en trygg och säker kommun 
✓ Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal 

livsmedelproduktion 
✓ Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion 
 

 
Föreningsliv och kultur 

✓ Skapa ett kommunalt föreningsråd 
✓ Satsa på föreningarna/föreningslivet 
✓ Anställa en resursperson för föreningar 
✓ Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i 

samverkan med skolan 
✓ Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus 
✓ Upprätta en policy, för hur föreningar med egna 

lokaler ska stöttas 
 

Styrdokument 
✓ Styrdokumenten ska påverka organisationen så att 

den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska 
vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. 
Antagna policydokument revideras med 
regelbundenhet minst, var fjärde år. 

 
 

         

 

      
Fotograf: Nils-Åke Svensson Kviströmsbron          
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2. Organisation 
 

Politisk organisation Munkedals kommun 

 

 
 

Den politiska organisationen utgår från 
Kommunfullmäktige. Den största nämnden är 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ansvar omfattar i 
princip all kommunal verksamhet och är också 
anställningsmyndighet. Styrelsen har således uppdrag 
som nämnd och som styrelse. Till kommunstyrelsen finns 
tre utskott. Därtill finns ett antal mindre nämnder.  

En allt större del av den kommunala verksamheten 

bedrivs i gemensamma nämnder, kommunalförbund 
eller bolag. Till de kommungemensamma nämnderna 
hör: IT-, Miljö-, och Lönenämnd. Dessa drivs 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun. 
Kommunalförbund och bolag är: Munkedals Bostäder AB, 
Munkedals vatten AB och Dingle industrilokaler AB, 
Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården 
och Dinglegården, Räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän samt Foss Vadholmen. 

Tjänstemannaorganisation 
Kommunens tjänsteorganisation delas in i tre sektorer. 
Sektor Omsorg, Barn och Utbildning samt 
Samhällsbyggnad utöver dessa sektorer finns en 

kommunledningsstab. Kommunchefen har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamhet.  

 

 
 

3. Styrning och ledning  
Beskrivning av målstyrning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring. Med detta som grund 
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för 
verksamhet och finans. Målen syftar till att uppnå god 
ekonomisk hushållning. De finansiella målen fastställs i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 

Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny 
planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned 

dessa inriktningsmål till resultatmål med indikatorer. 
Verksamhetens resultatmål är delmål för att nå 
inriktningsmålen.  
 
Väsentligt är att resultatmålen tas fram i god dialog med 
verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till 
tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.  
 
När en ny styrmodell antogs beslutades om två-
årsramar. Detta innebär att budgetramarna och mål 
fastställs för 2018 och 2019. Trots det måste 

budgetbeslut fattas årligen. Inför 2019 görs en 
avstämning och eventuell omprövning av resultatmålen 
samt de olika verksamheternas resurstilldelning 
beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad 
gäller finansiering, lagstiftning, befolkning, mm. 
 
Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och i 
bokslutet. Vid dessa tre tillfällen sammanställs 
ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning för hela 
kommunen. Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk 
uppföljning månadsvis med prognoser för helåret och 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

 
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som 
alla är lika viktiga och beroende av varandra; 
 
1. Grundläggande förutsättningar  

o Gemensam värdegrund 
o Styrdokument  
o God ekonomisk hushållning  
o Organisation/roller/fördelning  

 

2. Omvärldsanalys  
 

3. Målstyrning (se bild) 
o Vision 
o Inriktningsmål (KF) 
o Resultatmål (KS) 
o Verksamhetsmål (verksamhet) 

o Aktiviteter 
 

4. Uppföljning 
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4. Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer. 

4.1 Omvärlden Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) bedömning  

SKL beskriver i ekonomirapporten några kommande 
utmaningar för kommunsektorn. Källa: 

ekonomirapporten SKL april 2017 
 
Kompletteras till Kommunstyrleslen. 
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4.2 Sysselsättning och arbetslöshet 

Antalet öppet arbetslösa minskar för Munkedal över tid.  
 
Sedan februari 2015 har arbetslösheten gått ner för 
befolkningen i stort såväl som för ungdomar under 25 år. 
Tendensen är den samma för riket, regionen och för 
Munkedals kommun. Tidiga insatser i samarbete med 
bl.a. Arbetsförmedlingen har med stor säkerhet har 
påverkat utvecklingen. Men det har också etablerats nya 
företag både inom Munkedals kommun, liksom i 
grannkommunerna, vilket också skapar nya möjligheter 
till sysselsättning. Under kommande år kan utbudet av 
arbetskraft i kommunen öka betydligt, till följd av den 

stora inflyttningen som pågår av nyanlända, vilket kan 
leda till en ökande andel arbetssökande om inte 
efterfrågan kommer att motsvara utbudet. 
 
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, 
andel (%) av bef. 2015 2016 2017 

 Munkedal 7,0 5,3 2,4 

 Västra Götalands läns kommuner (ovägt 
medel) 6,5 5,8 4,2 

 Riket 6,8 6,0 4,5 
Antal personer 16-24 år i kommunen som är öppet arbetslösa eller i 

program med aktivitetsstöd, dividerat med antal invånare 16-24 år i 

kommunen den 31/12 år T-1. Arbetslösheten avser statistik från mars 
månad år T (källa: Arbetsförmedlingen och SCB) 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, 
andel (%) av bef. 2015 2016 2017 

 Munkedal 5,7 4,9 5,8 

 Västra Götalands läns kommuner 
(ovägt medel) 5,6 5,4 5,5 

 Riket 6,3 6,2 6,1 
Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 

18-64 år dividerat med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars 

månad år T. (källa: Arbetsförmedlingen och SCB) 

 
Arbetsmarknadsenheten Munkedal 
På AME arbetar med de som inte är i öppen arbetslöshet 
men vi säljer arbetsförmågebedömningar till AF. I övrigt 
så anställer vi personer via AF/IFO på olika 
bidragsanställningar eller erbjuder sysselsättning för 
personer med beslut enligt socialtjänstlagen. 
 
Vi ser att de som kommer till oss står allt längre ifrån 
arbetsmarknad och att det är svårt att se att man kan 
nå ett arbete. De som behöver ett stöd och snabb insats 

hos oss för att nå arbete blir färre.  
 
Framåt behöver vi rusta oss för att kunna möta gruppen 
nyanlända i etablering för att stödja de i integrering och 
in på svenska arbetsmarknaden eller studier.   

4.3 Flyktingmottagande/Integration Munkedal 

Flyktingmottaget går enligt plan och de gällande 
överenskommelserna som kommunen har. Trenden och 
den till tillströmningen som skede under 2016 går att 
återse 2017. De kommer få ensamkommande barn.  
 
Övrig mottaget/etableringen (vuxna) har även samma 

trend som tidigare, men här är att vänta en ökning då 
fler familjer och vuxna förväntas till Sverige. Men även 
om det finns en ökning att vänta inom vissa delar är det 
generellt en stor minskning av människor som tar sig till 
Sverige och söker asyl-uppehållstillstånd.  
Det råder stor osäkerhet kring flyktingströmmar. Finns 
flera olika scenarion men inga av dessa matchar antalet 
personer som kom under 2015 utan är lägre.  
 

Avtal 

Migrationsverket har sagt upp avtalet med alla 
kommuner ang ensamkommande barn. Fram till mars 
2017 hade kommunen ett avtal på 70 platser för 
ensamkommande barn. De avtalet innebar att 
kommunen fick medel även om platsen inte var belagd.  
 
En annan stor förändring som kommer att ske under 
2017 är förändrat ersättningsystem för arbetet med 
ensamkommande barn. Det nya systemet innebär en 
signifikant minskning i medel som kommunen får sitt 
arbete med målgruppen.  
 

Migrationsverket har även förmedlat att de sagt upp 
avtalen med de som bedriver anläggningsboenden i 
Munkedal. Det innebär att dessa boendeformer kommer 
att avvecklas under 2017. Sista avtalet löper ut i 
september. 
 
Nya bosättningslagen 
Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för 
bosättning. Syftet med den lagen är att förbättra 
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden. 

 
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror 
på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det 
sammantagna mottagandet av nyanlända och 
ensamkommande barn samt hur många asylsökande 
som redan vistas i kommunen. Regeringens avsikt är att 
kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, 
stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få 
asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända. 
 
Sedan lagen trädde i kraft har Munkedals kommun haft 
ett kommuntal på 13. Det finns inga indikationer på att 

det skulle förändras. 
  
Integration nyckeltal 2014 2015 2016 2017 

Asylsökande/inskrivna i 

Migrationsverkets 
mottagningssystem, antal (31/12) 

256 493 360 

 

Anvisade ensamkommande 

asylsökande barn, antal 
0 70 1 

 

Komunmottagna i flyktingmottagande 

under året med uppehållstillstånd, 

antal 

65 86 117 

 

Kommunmottagna i 

flyktingmottagandet efter anvisning 

med uppehållstillstånd, antal 

1 12 13 

 

 Kommunmottagna i 
flyktingmottagandet senaste 24 mån, 

antal 

68 132 189 
 

Källa: Migrationsverkets hemsida samt anvisade ifrån AF Bosättningsunderlag. 

 

Antal boenden i Munkedal 2016 2017 

Boenden på kommunens HVB-hem 41 19 

Boende på kommunens Stödboende 9 12 

Totalt i egen regi 50 31 

Källa: Egen mätning i kommunen 

 
Framtid 
Arbetet framåt består i att skapa möjligheter för dessa 
människor att bli en del av samhället. Att skapa 
möjligheter att komma in på arbetsmarknader, via tex 

olika arbetsmarknadsåtgärder, studier eller 
anställningar. Att kunna skapa boendemöjligheter, i 
första läget för de människor som kommunen är ålagda 
att bistå. 
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4.4 Befolkningsutveckling  

Åldersgrupp 2016 2021 * Förändring Procent 
0 111 120 9 8,1% 
1-6 år 694 701 7 1,0% 
7-15 år 1 021 1 065 44 4,3% 
16-18 år 345 353 8 2,3% 
19-64 år 5 663 5 519 -144 -2,5% 
65-79 år 1 811 1 898 87 4,8% 
80+ 716 726 10 1,4% 
Totalt 10 361 10 382 21 0,2% 

 
Befolkningsprognos framtagen av SCB 201704 visar på 
en positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på att en 
ökning av befolkningen till 10 382 invånare 2021 inom 

planeringsperioden. 
 

Åldersgrupp 2016 2026 * Förändring Procent 
0 111 121 10 9,0% 
1-6 år 694 726 32 4,6% 
7-15 år 1 021 1 075 54 5,3% 
16-18 år 345 359 14 4,1% 
19-64 år 5 663 5 512 -151 -2,7% 
65-79 år 1 811 1 832 21 1,2% 
80+ 716 871 155 21,6% 
Totalt 10 361 10 496 135 1,3% 

 

Oroväckande är att andelen i arbetsförålder fortsätter 
att minska. Detta innebär att försörjningsbördan ökar 
på dem som återstår i denna grupp. 
 
Andelen som nyttjar omsorgsverksamhet 
Särskilt boende samt hemtjänst. 
 
Ca 31 % nyttar kommunal verksamheterna inom 
hemstänst och särskilt boende. Av prognosen att vi ska 
ha 871 personer 80+ skulle innebära 270 personer inom 
dessa verksamhetsområden. Varav 122 inom särskilt 
boende och 148 inom hemtjänst. 

 

År 2013 2014 2015 
Prognos 

2026 

 Invånare 80+, antal 688 707 710 871 

 Invånare 80+ i särskilt boende 
äldre, antal 87 107 101 122 

 Invånare 80+ i särskilt boende, 
andel (%) 12,6 15,1 14,2 14,0 

 Invånare 80+ med hemtjänst i 
ordinärt boende, andel (%) 17,6 16,8 16,5 17,0 

 Invånare 80+ som var beviljade 
hemtjänst i ordinärt boende eller 
bodde permanent i särskilt 
boende, andel (%) 30,2 32,0 30,7 31,0 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Kompletteras till Kommunstyrelsen. 
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5. God ekonomisk hushållning 
Avsnittet syftar till att beskriva det lagstadgade 
kravet på god ekonomisk hushållning. I kapitlet ingår 
en finansiell analys, kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning samt ett avsnitt med 
balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv.  

5.1 Finansiell analys budget 2018-2021 

Kommunen budgeteterar för de kommande två 
planåren med ett resultat på 2 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag.   

 
Nettoinvesteringarna beräknas för de kommande två 
åren uppgå till 188 mnkr vilket är väsenstligt högre 
än än för tidigare år. De senaste fem åren har snittet 
på investeringsvolymen uppgått till 31 mnkr.  
 
Ökningen under de kommande åren beror på en 

påbörjan av beslutad struktursatsning av 
kommunens äldreboende samt utifrån 
skolutredningen av ny och ombyggnation skolor. 
Inför kommande åren 2018-2021 kommer 
investeringsvolymen att markant öka med 422 mnkr. 
Den höga investeringsvolymen innebär att 
budgeterat resultat tillsamms med årets 
avskrivningar inte räcker till för finansiering av 
investeringar. Inte heller likviditeten räcker till utan 
nyupplåning kommer att behöva ske.  
  
 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-
modellen vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – 
resultat, kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga 
ur ett finansiellt perspektiv: det finansiella resultatet, 

kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt 
kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
 

 
 

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

Resultat- kapacitet 
 
 Intäkter och kostnader 
Förändring 

intäkter och 

kostnader (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens 

nettokostnader 
6,5 % 1,9 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % 

Skatteintäkter/ 

statsbidrag 
6,5 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 2,0 % 

 
Skatter och generella statsbidrag minskar rejält åren 

2018 och framåt till största del följd av en svagare 
utveckling av arbetade timmar.   
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas 
öka med 2,1 % inför budget 2018 och budget 2019 
1,8 %. Därefter uppgå  under 2,0 % för de 
kommande två planåren.   
 
Driftskostnadsandel 
Driftkostnads 

Andel (%) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens 

nettokostnader 
93,3% 94% 93,4% 93,3% 

 

93,2% 

Avskrivningar 3,9 % 3,0% 3,2% 2,9% 2,7% 

Finansnetto -0,8% -0,7% -1,1% -1,6% -1,8 % 

Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 94 
% av skatter och generella statsbidrag under 2018. 
Ett riktmärke är att den löpande verksamheten inte 
ska större andel av skatter och statsbidrag än 98 %. 
Budgetmässigt ser det bra ut de kommande åren. 
Detta förutsätter att verksamheterna har ekonomi och 
verksamhet i balans.  
 
Investeringsvolym samt 
skattefinansieringsgrad 
Investerinsgverksamhet 

(mnkr, %) 
2018 2019 2020 2021 

Nettoinvesteringar (mnkr) 78 111 153 93 

Skattefinansieringsgrad av 

netto reinvesteringar (%) 
66% 90% 99% 189% 

 
Investeringsvolymen för 2018-2019 beräknas uppgå 

till 189 mnkr. I investeringsplanen 2020-2021 

ytterligare 246 mnkr. Detta beror på en omställning 

av kommunens äldreboende och den skolutredning 

som pågår. Antalet äldreboenden kommer att 

minskas till tre. Samtidigt genomförs en stor insats 

på lokalerna inom skolan.  

 

Utifrån budgetförslaget innebär det att 
självfinansieringen uppgår till 66 % för budget 2018 
och 90 % för 2019. Det får till följd att kommunen inte 
klarar att egenfinansiera reinvesteringar. De stora 
investeringsutgifterna innebär att målet om 
självfinansiering av reinvesteringar på 100 % inte 
kommer att uppfyllas.  Till det kommer finansiering av 
nyinvesteringar vilka också måste göras med lånade 
medel. 
 
Årets resultat   
Årets resultat  
(mnkr, %) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat 
(mnkr) 

12,6 12,9 13,2 13,4 13,6 

Årets resultat av 

skatteintäkt/generell

t statsbidrag (%) 

2% 2% 2% 2% 2% 

Genomsnittligt 

resultat över 3 år 

(%) 

2,9% 3,5% 2% 2% 2% 

 

Det budgeterade resultatet för 2018-2019 är 12,9 
respektive 13,2 mnkr i förhållande till skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Det innebär ett budgeterat 
resultat med 2 %.  

 
Även under de kommande två planåren 2020-2021 
budgeteras med 2 % i förhållande till skatter och 
statsbidrag.  Detta innebär att kommunens 
finansiella resultatmål beräknas bli uppfyllt.  

• Vilken balans har 
kommunen haft över 
sina intäkter och 
kostnader över året och 
över tiden?

• Vilken kapacitet har 
kommunen att möta 
finansiella 
svårigheter på lång 
sikt?

• Föreligger några risker 
som kan påverka 
kommunens resultat och 
kapacitet

• VIlken kontroll har 
kommunen över den 
finansiella 
utvecklingen

Kontroll Risk

ResultatKapacitet
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Lån 
Lån mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Låneskuld  180,7 222,1 294,6 410,9 467,9 

Amortering -36,5 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Nylån 0,0 45,7 76,8 120,7 61,3 

 
Låneskulden förväntas uppgå till 180,2 mnkr 2017. 
Förutsatt att amortering kan ske som planerat. I 

beräkningen ingår, med utgångspunkt från det 
finansiella målet, att amortera 4,3 mnkr årligen.  
 
Antas föreslagen investeringsplan innebär det behov 
av nyupplåning. Fram till 2021 kommer, med 
utgångspunkt från lagd investeringsplan, låneskulden  
att öka med 0,287 mnkr. För att år 2023 beräknas 
vara 476 mnkr. 
 
I samband med att låneskulden ökar, kommer de 
ökade lånen innebära att kommunen blir sårbar och 

att finansiella ställning försvagas. 
 
Risk – kontroll 
 
Soliditet 

Soliditet ( %) 
2016 
utfall 

2017 2018 2019 2020 2021 

Soliditet 35,9% 36,6% 35,4% 33,1% 29,8% 29,0% 

Soliditet inklusive 

ansvarsförbindelsen 
0,9% 3,4% 5,6% 7,0% 7,8% 9,0% 

 
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet 

desto starkare finansiell ställning. Nyckeltalet 
soliditet visar hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansierats med eget kapital respektive skulder. 
Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är 
att soliditeten över en längre period inte försvagas 
utan utvecklas i positiv riktning. Det innebär att  
skuldsättningen minskar och att det finansiella 
handlingsutrymmet ökar. Soliditeten exklusive övriga 
pensionsförpliktelser har sjunkit de senaste åren 
beroende på svaga resultat.  
 
För budget 2017 beräknas soliditeten öka med 0,6 

%-enheter. Därefter beräknas den sjunka. Målet 
beräknas inte nås för 2017. Det reviderade 
resultatmålet inför 2017 innebär en förbättring av 
soliditeten för 2018-2019. 
 

Soliditeten inkl. pensionsavsättningar förstärks under 
den kommande perioden och visar inför 2018 på ett 
positivt värde.  
 
Kommunalskatt 

Kommunalskatt (kr) Munkedal 
Västra 
Götaland 

Riket 

Primärkommunalskatt 
2017 

23,63 21,30 20,75 

Total kommunalskatt  35,11 32,78 32,12 

 
En viktig del av bedömningen av en kommuns 
finansiella kapacitet är vilken möjlighet kommunen 
kan påverka sin inkomstkälla. En redan hög 
kommunalskatt ger t.ex. ett mer begränsat 

handlingsutrymme att generera en intäktsökning 
denna väg. Den totala kommunalskattesatsen uppgår 
till 35,11 kr vilket är 2,33 kr högre än för regionen 
och 2,99 kr högre än riket.  
 

Borgensåtagande och koncernens resultat 

Borgensåtagande (mnkr) 2016 2017 

Kommunägda företag 218,8 288,1 

varav Munkedals Bostäder AB 175 245,0 

varav RKHF 6,0 6,0 

varav Dingle industrilokaler 37,8 37,1 

Föreningar 0,2 0,2 

Egna hem och småhus 0,2 0,2 

Summa  219,1 288,4 

Koncernens resultat 3,3 37,7 

Borgensåtagande kr/invånare 21 471 27 835 

 

Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen 
men är för kommunen en stor post som medför en 
ökad risk och ger kommunen lägre 

handlingsberedskap. De borgensåtagande som 
kommunen ingått ökar från 2013 på 176 mnkr till att 
för 2015 uppgå till 219 mnkr. Pensionsförpliktelse 
före 1998, sjunker för andra året i rad. Detta beror i 
huvudsak på lägre inkomstbasbelopp. Totalt sett 
innebär dessa ökade åtaganden en högre risk. Inför 
kommande år kommer bostadsbolagets borgen att 
öka. Beviljad ökning uppgår till 125 mnkr. 

Pensionsåtagande 
Pensionsskulden redovisas enligt den sk 

blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden 
till anställda från tiden före 1998. Pensions-
förpliktelsen är en skuld till de anställda och 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Perioden för 1998 betalades det 
inte in någon pension löpandeunder intjänandet av 
pensionsrätten. Det innebär att under ansvars-
förbindelsen, utanför balansräkningen, finns en skuld 
som uppgår till 224,5 mnkr inkl löneskatt. Denna 
pensionsförpliktelse, sjunker för fjärde året i 
rad. Förändringen mellan 2016 och 2015 beror i 

huvudsak på ökning av utbetalningar. Totalt sett 

innebär dessa åtaganden en hög risk. Efter 1998 
ändrades detta och en löpande inbetalning av 
pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. 
Inom en femårsperiod sjunker kostnader för 
ansvarsförbindelsen. Den senaste prognosen, från 

Skandikon se tabellerna nedan. 
 

 
 

 

2016-

12-31 

2017-

12-31 

2018-

12-31 

2019-

12-31 

2020-

12-31 

2021-

12-31 

Ansvarsförbindelse 
(inkl löneskatt) 224,3 219,9 215,1 211,9 208,2 204,1 

Pensionsskuld, 

intjänad tom 1997 180,5 176,9 173,0 170,5 167 ,5 164 ,2 

Löneskatt  43,7 42,9 41,9 41,3 40,6 39,8 
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Den senaste prognosen, från Skandikon, avseende 
de årliga pensionskostnaderna visar att inom de 
kommande åren kommer att ligga på ca 35 mnkr. De 

riktade satsningarna, från staten, för vissa yrkes - 
Grupper kan komma att påverka dessa kostnader. 
 

 
Källa: Skandia 
 

  Avslutande kommentarer 

För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Precis som det finansiella målet är 
uppsatt behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med 
en sådan resultatnivå klarar kommunen av att 
finansiera större delen av sin tillgångsökning med 
skatteintäkter, vilket i sin tur leder till att kommunen 
kan bibehålla sin finansiella handlingsberedskap på 
kort och lång sikt. Det är väsentligt att bereda för 
högre driftskostnader i samband med stora 
investeringar.  

 
Fotograf: Jan-Olof Karlsson. Torreby sommar 
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5.2 Mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring. Med detta som grund 
beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål för 
verksamhet och finans. Målen syftar till att uppnå god 
ekonomisk hushållning. De finansiella målen fastställs i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny 
planeringsperiod och beslutas i budgeten. 

5.2.1 Finansiella inriktningsmål 2017-2019 

Målen följs upp i den årliga budgetprocessen. Därefter 
sker avstämning i varje årsbokslut samt efter budget 
2019.  
Under hösten 2016 har arbete pågått av översyn av de 
finansiella målen. Från och med budget 2017-2019 har 
justering av finansiella inriktningsmål gjorts i 
kommunens riktlinje för god ekonomiska hushållning 
och hantering av RuR. Antagna av kommunfullmäktige 
2017-03-01 § 17. 
 

Resultatmål  

På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i 
förhållande till skatteintäkter samt generella stats-
bidrag och utjämning, uppgå till 2 % 

  

Soliditetsmål  

Soliditeten ska förbättras 
 

Investeringsmål  

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %. 

 
 

Finansiella resultatmål 2018-2019 
Utifrån de reviderade inriktningsmålen har 
kommunfullmäktige antagit i kommunens 
planeringsförutsättningar de finansiella resultatmålen 
för budget 2018-2019. Beslut 2017-03-01 § 20. 
 

Resultatmål  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och generellt statsbidrag.  
År 2018: 12,9 mnkr 
År 2019: 13,2 mnkr 

  

Effektiviseringsmål: Verksamhetens nettokostnad 
för individ och familjeomsorgen ska minska. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. 
År 2018: mindre än 46,9 mnkr 
År 2019: mindre än 42,9 mnkr 
  

Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 
År 2018: amortering 4,3 mnkr  
År 2019: amortering 4,3 mnkr  
  

Investeringsmål  
År 2018: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
 

 
Måluppfyllelse av de finansiella inriktningsmålen
I nedan tabell framgår målnivåerna för respektive år. Uppföljning kommer att ske för varje budgetår. Revidering av 
mål 2017-2019 under planeringsperioden 

Resultat (planperiod 2015-2019) 
År  

2015   

År 

2016   

År 

2017   

År 

2018   

År 

2019   

1. Inriktningsmål resultat: På lång sikt ska det 

genomsnittliga resultatet, i förhållande till 

skatteintäkter samt generella statsbidrag uppgå 

till 2 % Mål Utfall Mål Utfall Mål 

Delår 

april 

prognos Mål Utfall Mål Utfall 

1.1 Resultatmål: Årets resultat. Andel av 
skatteintäkter och generellt statsbidrag, (%) 0,25 0,03 2 6,5 2  6,1% 2   2   

Årets resultat (mnkr) 1,4 0,173 11,4 39,6 12,6  38,9 12,8   12,8   

Nytt år 2017 1.2:Verksamhetens nettokostnad 
för individ och familjeomsorgen ska minska. 

Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr.         > 51,6 49,8  >46,9    > 42,9    

                      

3. Inrikningsmål Soliditet (planperiod 2015-

2019) 

År 

2015   

År 

2016   

  År 

2017   

År 

2018   

År 

2019   

Soliditeten ska öka med 4 procentenheter 

(41,6%)                     

Nytt år 2017: Soliditeten ska förbättras  Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 

Positiv soliditetsutveckling,  ökning med 0,8 % 

enheter per år 2015-2019 38,4 34,7 39,2 20,8             

Nytt år 2017 : Låneskulden ska över tid minska 

genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 

20151231  217,2 mnkr (mnkr)         4,3  12 4,3   4,3   

                    

2. Inriktningsmål investeringar (planperiod 

2015-2019) 

År 

2015   

År 

2016   

År 

2017   

År 

2018   

År 

2019   

Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %   Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall Mål Utfall 

Max investeringsnivå, (mnkr) 30 41,4 30 20,9 30   30   30   

Nytt år 2017: Självfinansieringsgrad av 

reinvesteringar 100 %         100%  212,1% 100%   100%   

2.2 resultatmål: Självfinansieringsgrad av 

investeringar 100 % 100% 46% 100% 294%             

 

4. Inriktningsmål skatt  
År 

2015   

År 

2016   

Skattesatsen ska sänkas  Mål Utfall Mål Utfall 

4.1 resultatmål: (borttaget år 2017)  22:68  22:68  22:68 23,63 
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5.2.2 Balanskrav och resultatutjämningsreserv 

Det lagstadgade balanskravet infördes i kommunallagen 
år 2000. Det innebär att kommunerna ska besluta om 
en budget där intäkter överstiger kostnaderna. Skulle 
resultatet, när året är slut, vara negativt ska kommunen 
inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna 
underskottet. Detta genom att kommunfullmäktige 
beslutar om en plan för hur det ska ske. 

 
Lagstiftningen vad gäller RUR ger kommuner möjlighet 
att under vissa angivna förutsättningar reservera 
medel för att kunna täcka underskott vid ett senare 
tillfälle. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en 
reserv under goda tider för att senare, under vissa 
omständigheter, kunna utnyttja denna när 
skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd 
att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget 
över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. Med RUR kan kommunen vid en 

tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som eventuellt senare 
måste byggas upp igen. Avsikten med RUR är således 
inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt 
nödvändiga beslut om en verksamhet eller ekonomin i 
stort, det vill säga inte hämma åtgärder som är viktiga 
ur effektivitetssynpunkt. RUR ska inte heller användas 
för att göra kortsiktiga förändringar av skattesatsen.  
 
Munkedal har beslutat att reservering till RUR får göras 
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av den 
del av årets resultat efter balanskravsutredningar som 

överstiger:  
• en procent av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och utjämning, eller  

• två procent av summan av skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och utjämning, om en kommun 

eller ett landsting har ett negativt eget kapital 

inklusive ansvarsförbindelsen för pensions 

förpliktelser. 

Mot bakgrund av att Munkedals kommun har en relativt 
hög skuldsättning samt höga borgensåtaganden får 
resultatutjämningsreserven maximalt uppgå till 10 
mnkr. År 2016 finns 10 mnkr reserverade i RUR. 
 
Enligt cirkulär 17:18 27 april från SKL så har 
kommunerna möjlighet under 2019 och framåt att 
nyttja resultatutjämningsreserven då rikets 

underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt 
genomsnitt är lägre än den årlig utveckling. 
 

Tioårigt 
genomsnitt samt 
årlig utveckling 

2016 2017 2018 2019 2020 

Snitt 10 år 4,0 4,0 3,9 3,8 4 

Årlig ökning 5,1 4,4 4 3,5 3,6 

Differens 1,1 0,3 0,1 -0,4 -0,4 
Källa: Skatteverket och SKL.  
 
Om kraven för disponering av RUR är uppfyllda finns två 

olika scenarier;  
• Använda RUR för att täcka ett eventuellt 

negativt balanskrav (SKLs skatteunderlags 
prognosen från december). 

• Använda RUR i budgetarbetet för näst -
kommande år (SKLs skatteunderlagsprognos 
från april innevarande år). 

 
Särskilt beslut i budget 2018-2019 krävs för att nyttja 
RUR. I budget 2019 föreslås att nyttja RUR med 1,8 
mnkr. 

5.2.3 Verksamhetens inriktningsmål 

Kommunfullmäktige har beslutat om åtta inriktningsmål 
för verksamheten för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas 

resultatmål. Resultatmålen är delmål för att nå 
inriktningsmålen. Varje nämnd ska fördela resurser 
samt föreslå resultatmål, följa upp mål och resurser 
samt utvärdera verksamheten inom de ekonomiska 
ramarna och de av kommunfullmäktige fastställd 
målen. Översynen har gjorts av inriktningsmålen för 
verksamheten under hösten 2016. Revideringen 
innebär att inriktningsmålen från 2017 minskas från att 
vara nio till åtta. Beslut 2017-03-01 § 18. 
 
Alla  

1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen 
 

2. Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av 
kommunfullmäktige 2016-06-08 § 38 
 
Utbildning  
3.  Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt. 
 

Vård och Omsorg 
4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 
behov. 
 

Näringsliv och arbete 
5.  Genom dialog och god beredskap möta företagare 

och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar 
för näringslivets utveckling   
 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling 

genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 

Fritid och Kultur 
7. Genom god dialog med föreningslivet ska 

kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och 
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god 
kvalitet.  
 
Alla 
8. Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara. 

 

5.2.4 Resultatmål  

Nämnderna har brutit ned samtliga 
kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål och föreslår 
nedanstående tjugonio resultatmål med indikatorer för 
de kommande två åren. Till varje resultatmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer 
verksamheten bryta ner resultatmålen till 
verksamhetsmål som nämnden antar i december. Här 
presenteras resultatmålen utifrån respektive 
inriktningsmål. I resultatmålen ser man vilken sektor 
som ansvarar för målet. 
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1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en 

god hälsa på lika villkor för hela befolkningen utifrån 

folkhälsoplanen 
1.1 Resultatmål KLK: Utveckla arbetet kring föräldraskapsstöd År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Kartläggning föräldraskapsstöd (hösten 2017) x       

Åtgärder enligt kartläggning     x   
 

1.2  Resultatmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande 

sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga 
(Skolinspektionens mätning % 2018 och egen mätning % 2019) 92% 

  
92% 

  

Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga 
(medarbetarenkät 2019)   - 

  
    92% 

  

 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande 

miljömål med detaljerade mål i verksamheten  
2.1  Resultatmål SB: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart 
beteende via utbildning och information, erbjuda invånare och turister 
en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande 
som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. Länk till information 

” Grön Flagg” År 2018  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

Inventerin
g  slutförd 

  

Inventerin
g  slutförd 

  

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  25%   50%   

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

10% 
  

25% 
  

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter 
(100%). 

20% 
  

50% 
  

25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". 

Stiftelsen "HÅLL SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept 
anpassat för skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01 

4 enheter 

påbörjar 
certifiering   

4 enheter 

påbörjar 
certifiering   

 

2.2  Resultatmål SB: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap 

om och kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till 
värdefulla naturmiljöer vid planering och exploatering. År 2018  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. 
Redovisas 2020-01-01 

10%   10%   

Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 1 ggr/år   2 ggr/år   
 

2.3  Resultatmål SB: God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om 

kommunens marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka 
för en god grund- och dricksvattenförsörjning. År 2018  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

-5,0%   -7,5%   

Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. 
totalt 235 fastigheter (-10%) För 2017 minska med 40,  
-1,7 % 

2232   2173   

 

2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska 

energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt 
främja klimatsmarta transporter och kommunikation. År 2018  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

157   154   

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

98%   99%   

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

-1%   -3%   

15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för 
transporter ska komma från förnybara källor 

-5%   -10%   
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2.5 Resultatmål Lönenämnd: Verka för en minskning av 
pappersförbrukning samt transporter av löneuppgifter till löneenheten. 

 
 

År 2018  År 2019 

 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Inkommande löneunderlag till löneenheten av kontorspapper som 

arkiveras ska minska från 2016 års nivå med (%) 

 

15 

 

 

 

15  

 

 

Utbildning 

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att 

erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och    

socialt från förskola och framåt. 
3.1  Resultatmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande 
stimulans  År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%). Mätning 
görs i augusti 2016  

95%   97%   

 
3.2  Resultatmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna 

utbildningar som matchar det lokala näringslivet och 
arbetsmarknadsbehovet År 2018   År 2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)  >år2017   >år2018   
 

Omsorg 

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i 

att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov 
4.1 Resultatmål Omsorg: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens i omsorgssektorn År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl. pension) 10%   10%   

Framtagande av plan Klar   klar   

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget 90%   90%   

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -20%   -20%   
 

4.2 Resultatmål Omsorg: Verkställighet ska i första hand bestå av 
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas   År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal köpta vårddygn  -20% 
(2017) 

  
 -20% 
(2018)   

 

4.3 Resultatmål Omsorg: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i 
syfte att förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal nya E-tjänster som startats upp 4 st   4 st   
 

4.4 Resultatmål Omsorg: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap 

ska erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 10 st   10 st   
 

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. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie 
kommunala verksamheten 

10 
personer 

  
10 

personer   

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, 
antal praktikplatser 

60 st   60 st 
  

Antal OSA-anställningar 15 st   15 st   

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare 
som börjat arbeta 

20%   20% 
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Näringsliv och arbete 
 

 

5.2  Resultatmål SB: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende 

pris, läge i kommunen och storlek på tomten År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Tomter ska finnas i samtliga kommundelar JA   JA   

Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter X   X   
 

 
5.3  Resultatmål SB: Minska antalet extern inhyrda fastigheter År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2) 
 -310 
m2 

  
 -150 
m2 

  

(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda)         
 

5.4  Resultatmål SB: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom 

deltagande i mässor År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minst en mässa per år 1   1   
 

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

en attraktiv kommun År 2018 År 2019 

Indikator         

Färdigställd handlingsplan x       

Uppföljning av handlingsplan     x   
 

5.6  Resultatmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi (2017) x       

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017)     x   

Uppföljning av handlingsplan     x   
 

5.7  Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy x       

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan. x       
 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar 

utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 

boendemiljöer samt god infrastruktur. 
6.1 Resultatmål SB: Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 
trygghetsvandringar) År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Genomföra trygghetsvandringar varje år 2   2   
 

6.2 Resultatmål SB: Arbeta aktivt med att få privata intressenter att 
uppföra bostäder År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

En intressent per år 1   1   

 
  

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta 

företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för 

näringslivets utveckling 
5.1  Resultatmål SB: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad 

beredskap År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mängden färdigställd industrimark 
    

20000 
m2  
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Nytt förslag 

6.3 Resultatmål SB: Regelbundet ska återredovisas förbrukning av 
underhåll både akut och planerat År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut) 3  3  

 

6.4 Resultatmål Byggnadsnämnd: Öka antalet detaljplaner för bostäder 
och industrimark År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

4 planer per år 4   4   

 

6.5 Resultatmål Byggnadsnämnd: Förenkla för övriga aktörer på 
bostadsmarknaden År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handläggningstid (dgr)  26   25   

Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar)  2   2   

 

Fritid och Kultur 

7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska 

kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter 

av varierande karaktär och god kvalitet. 
7.1 Resultatmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus  

År 
2018   

År 
2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 200   250   

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 2   3   

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1   1   
 

7.2 Resultatmål BoU: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge  
År  

2018   
År  

2019   

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

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

200   270   

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik. 300   500   

 

8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara 

anställningsbara i vår kommun 

8.1 Resultatmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar 80  77   

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 68   70  

Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 65   67  

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år  75   77  

 
Lönenämnden har upprättat två resultatmål utifrån programförklaringen som inte redovisas här. Se Löneämnden. 
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6. Personalredovisning 

Målsättningar inom områdena attraktiv arbetsgivare, 
kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö 
kommer att vara i fokus för den kommande 
planperioden, då kommunen står inför stora utmaningar 
inom dessa områden. 

Attraktiv arbetsgivare 
Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster gör att kommunen behöver rekrytera 
många nya medarbetare de kommande åren. Enligt 

SKL finns det glädjande nog ett stort intresse för 
yrkena bland ungdomar. Kommunens utmaning blir att 
ta vara på det intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö 
och möjligheter till en långsiktig professionell 
utveckling.  
En undersökning från PWC visar att 90 procent av 
medarbetare födda från 80-talet och framåt vill jobba 
för en arbetsgivare där chefer och själva verksamheten 
tar ställning i samhällsfrågor som t ex hållbarhet och 
sociala aspekter. Undersökningen visar att många söker 
sammanhang i större utsträckning än att man söker ett 

jobb. Meningsfullhet och sammanhang är mycket viktigt 
och vi som arbetsgivare behöver därför arbeta med 
kulturen för att locka talangerna. Ett positivt exempel fr 
om i år är Avdelning Vård och äldreomsorgs satsning på 
Ung Omsorg, som innebär att ungdomar från 15 år kan 
jobba extra i äldreomsorgen och skapa meningsfulla 
möten mellan generationer och ge unga en utvecklande 
start i arbetslivet. Förhoppningsvis blir det en öppning 
till att söka till omsorgsprogrammet och återvända ut i 
arbete som t ex undersköterska. 
Personalenheten satsar under året även på att 
marknadsföra Munkedals kommun via sociala medier 

och lyfta fram anställda inom t ex äldreomsorgen och 
skolan, som ambassadörer för att locka nya sökanden 
och lyfta upp kulturen. Jobb- och skolmässor är en annan 
aktivitet som Personalenheten och Bemanningsenheten 
har deltagit på under våren för att visa bredden på 
kommunens yrkesområden och som kommer att 
utvecklas vidare. Även om upplevelsen är individuell av 
vad som är attraktivt har det visat sig generellt att det 
är arbetsgivaren som strävar efter att vara attraktiv som 
också anses vara attraktiv. Personalenheten har startat 
arbetet kring medvetna rekryteringsstrategier samt att 
öka andelen anställda som vi behåller och knyter ihop 

arbetet kring tre faser; rekryteringsfasen, behålla fasen 
och avskedsfasen. Rutin för avgångssamtal och enkät är 
därför framtagen för att få statistik över avgångsorsaker, 
vilka kommer att redovisas första gången i årsbokslutet 
för 2017. För att konkurrera om kompetensen i 
framtiden behöver kommunen lägga upp en strategi över 
hur vi ska vara en attraktiv arbetsgivare samt ta 
fram/sammanställa nyckeltal för att kunna följa hur 
Munkedal utvecklas som attraktiv arbetsgivare.  
 
En attraktiv arbetsgivare ser till att medarbetarna 

får: 
• Tillsvidareanställning 
• Konkurrenskraftig lön 
• Lika möjligheter för män och kvinnor 
• Mycket utbildning 
• Lite övertid 
• En bra arbetsmiljö där korttidssjukfrånvaron är 

låg 

• En bra arbetsmiljö där långtidssjukfrånvaron är 
låg 

• Små arbetsgrupper 
• Trivsel som gör att människor stannar.  

 
Heltidsuppdraget som pågår kan vara en del av 
lösningen, liksom avtalet om extratjänster, 
studentmedarbetare och traineeprogram. Att erbjuda 
anställningar på heltid bidrar till att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Om en större andel av de anställda arbetar 

heltid så behöver inte lika många nya medarbetare 
rekryteras. Dessutom bidrar heltid som norm till ökade 
inkomster och pensioner samt ett mer jämställt 
samhälle. Därför är det viktigt att kommunen prioriterar 
heltidsfrågan som innebär stora förändringar framöver. 
Att införa rätten till heltid handlar om att förändra 
normer och strukturer. Det kan finnas ett behov att se 
över verksamheten och att tänka i nya banor. 
 
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro 
En av samhällets utmaningar är den stora ökningen av 
antalet anmälda arbets sjukdomar på grund av bland 

annat för hög arbetsbelastning eller kränkande 
särbehandling på jobbet. I Sverige har den psykiska 
ohälsan ökat med 70 % på fem år. Detta är även 
kommunens stora utmaning och tillsammans behöver vi 
hantera den fortsatt ökade psykiska ohälsan, vars 
orsaker finns att söka både på individ som grupp och 
organisationsnivå.  

Kommunstyrelsen antog 2014-02-12 § 22 
Arbetsmiljöpolicyn som anger att det hälsofrämjande 
och systematiska arbetsmiljöarbetet ska bidra till 
förebyggande av ohälsa och en minskning av 

sjukfrånvaron från 5,98 % (2012) till 4,0 % (2018). 
Målet om 4 % 2018 kommer inte kommunen att uppnå, 
då sjukfrånvaron ökat markant till 8,14 % och är relativt 
jämnt fördelat mellan korttids- och långtidsfrånvaro. Det 
är framför allt den psykiska ohälsan och stressrelaterade 
problem som fortsätter att öka. Cheferna behöver öka 
sitt fokus kring arbetsmiljöområdet och 
sjukskrivningarna för att i tid kunna sätta in åtgärder. 
Den hälsofrämjande arbetsplatsen bygger på det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och utgör en 
grundplatta där arbetsgivare och fackliga tillsammans på 
enhetsnivå arbetar för att finna åtgärder för att 

förebygga, upptäcka och åtgärda brister i tid.  
 
Personalenheten ger enligt kända rutiner stöd till 
enheterna i arbetet med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, rutin för att hantera kränkande 
särbehandling är framtagen samt kontinuerliga/årliga 
utbildningar genomförs för chefer i arbetsmiljö och 
ledarskap.   
 
Tillsammans med företagshälsovården pågår nu ett 
arbete med att ta fram ett program för att arbeta med 
individanpassade åtgärder med stöd av 

Försäkringskassans förebyggande sjukpenning, riktat till 
anställda som riskerar sjukskrivning.  Parallellt pågår 
framtagning av verksamhetsplaner inom 
arbetsmiljöområdet med respektive sektor. 
Målsättningen är att detta tillsammans med ovanstående 
åtgärder kommer att bidra till att nå målet om 4 % 
sjuktal, inom kommande planperiod. 
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Svårrekryterade befattningar under planperioden 
Enligt Arbetsförmedlingens prognoslista över 
yrkesområden som är, och kommer att vara, 
eftertraktade på arbetsmarknaden i år och 2018 är 
främst inom pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, 
tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och 
hälso- och sjukvård. Det är yrken som vanligtvis kräver 
en gymnasieutbildning eller högre utbildning. 

För kommunens del överensstämmer detta och 
svårrekryterade grupper inom kommande åren bedöms 
vara främst högskolegrupper som enhetschefer inom 
bygg, äldreomsorg, rektorer, lärare, speciallärare, 
förskolelärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, 
kockar, specialister som t ex bygghandläggare, 

specialpedagoger, psykologer, ingenjörer. Men även 
gymnasieutbildade grupper, t ex undersköterskor inom 
LSS och äldreomsorgen, bedöms bli mer 
svårrekryterade. 

Specialister har blivit mer svårrekryterade än 
chefstjänster i allmänhet. En förklaring kan vara att 
specialister i allmänhet inte är lika aktiva i sin 
karriärutveckling som chefer. Specialister har stor 
betydelse för kommunens framgång och långsiktiga 
utveckling och därför är vi benägna att ge högre 
ingångslöner till dessa befattningar. Särskilt inom 
kunskapsintensiva verksamheter som inom skolan och 
teknisk verksamhet, kan specialistkompetens vara helt 
avgörande.  

Personalenheten behöver i samarbete med berörda 
sektorer/avdelningar arbeta målinriktat för att hitta 
lösningar och strategier för att rekrytera och behålla 
personal i t ex socialtjänsten och lärarkåren. Satsningar 
som kräver kunskap och välgjorda förberedelser, för att 

rekrytera och behålla specialister inom ovanstående 
yrkesområden. Personalenheten behöver därför öka och 
utveckla sin grundkompetens inom området för att vara 
den stödfunktion som krävs framåt. 

Ledarskap 
Ledarskapet är en av nyckelfrågorna för att lyckas i 
frågan om attraktiv arbetsgivare, sänkta sjuktal, ökad 
effektivitet och ständigt förbättringsarbete och därför 
behöver kommunen följa upp chefsuppdragens 
organisatoriska förutsättningar och villkor samt 
vidareutbilda inom ledarskap. En kartläggning över 
chefers förutsättningar kommer att genomföras under 
2017 och bilda underlag för översyn av antalet 
underställda per chef. 

Svårigheter med att rekrytera nya chefer har ökat och 
därför behöver kommunen arbeta med att förbättra 
introduktionen samt ta fram mentorskaps- och 
ledarskapsprogram för att behålla och utveckla cheferna. 
Kommunen har fr om 2017 köpt platser på UGL 
utbildning för nya chefer tillsammans med Sotenäs och 

Tanums kommuner. UGL är en grundläggande 
ledarskapsutbildning som använts i Sverige i över 20 år 
och anses som en av de bästa ledarutbildningarna.  

Personal Kungsmarksskolan. Fotograf JS Gruppen 

Lönebildning 
Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande 

löneavtal. Det förutsätter 
ett väl strukturerat lokalt arbete, ett långsiktigt 
engagemang och framförallt en god dialog mellan lokala 
parter, chefer respektive ombud på arbetsplatserna, och 
mellan chef och medarbetare. 
Personalenheten har under våren 2017 tagit fram och 
utvecklat rutiner för lönebildning och löneöversyn med 
förtydligade lönekriterier och mallar för dessa. Syftet är 
att ge ökat stöd för dialogen om den lokala 
lönebildningsprocessen på arbetsplatsträffar samt att 
det ska fungera som ett samtalsunderlag och öka till 
förbättringsarbete inom löneområdet. 

Målsättningen är att tydliggöra processen kring 
löneöversynen och att det ska leda till en förbättrad 
löneprocess som bidrar till verksamhetens utveckling, 
kvalitet och resultat. Framför allt stärker det också 
kopplingen mellan mål, resultat och en individuell och 
differentierad lön för den enskilda medarbetaren.  
 
Fr om 2017 arbetar kommunen aktivt med årliga 
lönekartläggningar och åtgärder enligt nya krav från 
Diskrimineringsombudsmannen i syfte att förebygga 
diskriminering och främja likabehandling. Lönen är en av 
faktorerna i att vara en attraktiv arbetsgivare. 

 
Pensionsavgångar 
Fram till om med 2020 kommer 84 anställda att vara 65 
år det innebär ca 6 % av totalt antalet anställda (mätt 
utifrån 2017-01-03 års anställda).  
 

  2017 2018 2019 2020 

Munkedals kommun 9 21 22 32 

Kommunledning/ 
Samhällsbyggnad 5 2 2 6 

Barn o utbildning 1 9 10 11 

Stöd   3 2 2 

Omsorg 3 10 10 14 

Källa: Heroma lönessystem/Hypergene 
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7. Jämförelse 
I nedanstående avsnitt görs några jämförelser med 
andra kommuner samt över tid.  
 

7.1 Finansiella jämförelser i Norra 

Bohuslän 

 

 
 

 

 
  

 

 
 
Kommunforskningen i Väst (Kfi) sammanställer årligen 
finansiella profiler för kommuner. Den senaste avser 
2014-2016 års bokslut. Den finansiella situationen 
redovisas utifrån åtta nyckeltal och fyra perspektiv 
(långsiktig/kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande 
samt kontroll över den finansiella utvecklingen). 

 
Sammanfattning  

Munkedals finansiella profil har förbättrats avsevärt 
jämfört med 2015. Kommunens resultat för 2016 landade 
på +39,6 mnkr vilket är mycket glädjande. Tillsammans 
med ett antal faktorer innebär det att kommunens 
finansiella profil har förstärkts för 2016. Finansiella 
analysen visar att kommunens svaga ekonomi har stärkts 
och förändringen innebär också att Munkedal inte längre 
har den svagaste finansiella ställningen i kommungruppen 
i norra Bohuslän.  
 
Den finansiella profilen har tidigare de två senaste åren 
präglats av en allt svagare finansiell ställning med låga 

värden inom samtliga områden. Långsiktig kapacitet och 
risksidan är fortsatt svag bland annat beroende på hög 
skattesats och låg soliditet. Spindeldiagrammet för 2015 
visar tydligt att de senaste årens svaga ställning nu 
förbättras avseende kontrollsidan och kortsiktig 
beredskap. Resultat och budgetföljsamheten har 
förbättrats väsentligt under året. Detta tillsammans med 
skattefinansieringen av investeringar är mycket god har 
gjort att kommunen stärker upp sin finansiella ställning.  
 
Det är väsentligt att kommunen vidmakthåller denna 

utveckling samt fortsätter att förbättra den långsiktiga 
kapaciteten. För att förbättra kommunens beredskap och 
möjlighet att hantera risk krävs att skattesatsen sänks och 
att soliditeten fortsätter att stärkas. För att åstadkomma 
detta krävs stabilt goda resultat och budgetföljsamhet 
under flera år samt amortering av långfristiga skulder.  
 
Jämförelse låneskuld 
Dagens Samhälle skriver (november 2016) om 
kommunernas låneskuld. Kommunsektorn, inklusive 
bolagen, 2015 tangerade rekordåret 2014 och investerade 
för 133 miljarder kronor. Befolkningsökning samt att 

fastigheter och anläggningar måste ersättas eller 
renoveras. Denna investeringsvåg finansieras på i princip 
på tre sätt: med överskott, försäljningar eller lån. 
Försäljningarna har inte ökat, trots att pengar 
uppenbarligen behövs. Lånen växer däremot. 
Kommunernas låneskuld uppgår bokslut 2015 till 550 
miljarder kr. 
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Munkedals låneskuld per invånare ligger enligt 
sammanställning gjord av kommuninvest i gruppen 20-
40 tkr per invånare.   

7.2 Nettokostnadsavvikelse 

I tabellen nedan presenteras en indikation på om en 
kommun har högre eller lägre kostnader än det är 
motiverat av den egna strukturen enligt det 

kommunalekonomiska kostnadsutjämningssystemet.  
 
En positiv avvikelse innebär att kommunen har en 
kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, 
en negativ avvikelse visar det omvända.  
 

Kommunens nettokostnad erhålls genom att minska 
kostnaderna för en viss verksamhet med verksamhetens 
intäkter, som i huvudsak består av öronmärkta 
statsbidrag, verksamhetsavgifter, hyresintäkter och 
andra försäljningsintäkter.  
 

Strukturårsjusterad standardkostnad  
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna strukturella 
kostnadsskillnader dvs. sådana kostnader som beror på 
faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till 
exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, 
bebyggelsestruktur med mera. Systemet ska däremot 
inte utjämna för de kostnadsskillnader som beror på 
skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. I 
kostnadsutjämningen beräknas en standardkostnad för 
varje verksamhet i kronor per invånare för respektive  

kommun. Standardkostnaden är den kostnad som 
kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på 
en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och 
effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella 
faktorerna enligt kostnadsutjämningen.  
 
Över tid har Munkedals äldreomsorg samt individ och 
familjeomsorgs kostnadsnivå högt över 
standardkostnaden. För IFO ligger kostnaderna 88,3 % 
(2015 års värde) högre än vad strukturen motiverar. 
Omräknat innebär det 26 mnkr. Motsvarande för 
äldreomsorgen är 24 % och omräknat uppgår det till 32 

mnkr mer än strukturen motiverar. En rejäl ökning både 
inom äldreomsorgen samt IFO har skett mellan 2013-
2015. Jämfört med äldreomsorg och IFO så har 
kostnaderna inom skolan sjunkit inom samtliga områden  
 

 
och ligger lägre än strukturen motiverar omräknat 
innebär det ca 8 mnkr. 

 
Redovisat i mnkr avvikelsen med vad som är motiverat. 

Kostnaderna redovisat för 2016 presenteras i mitten av 
juni. Uppdatering sker då av tabellen nedan. 

 
Analys av 2015 års redovisning: Totalt sett innebär det 
att kostnaderna ligger ca 60 mnkr (omräknat till 
skattekronor 3,1 kr) högre än vad kommunen skulle ha 

om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig 
avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med 
hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt 

kostnadsutjämningen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Nettokostnadsavvikelse % 2013 2014 2015 2016 
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. 
öppen fritidsverksamhet, (%)     20,1  
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. 
öppen förskola, (%)     -17,3  
Nettokostnadsavvikelse förskola och 
skolbarnomsorg, (%) -5,4 -3,8   

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 2,6 4,3 0,4  
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, 
(%) -8,1 -10,0 -12,0  

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 21,1 21,7 24,0  

Nettokostnadsavvikelse LSS, andel (%) 3,3 3,4 2,8  
Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) 29,0 63,5 88,3  
 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), 
andel (%) 8,2 11,7 12,0  

Redovisat för 2015 

Standard 
kostnad 
(mnkr) 

Netto  
kostnad 
(mnkr) 

Avvikelse 
(mnkr)* 

Diff 
(kr/inv) 

Nettokos
tnadsavv
ikelse % 

Fritidshem inkl. 
öppen 
fritidsverksamhet* 10,9 13,1 

2,2 
215 20,1 

Förskola inkl. öppen 
förskola* 53,1 43,9 

-9,2 
-903 -17,3 

Förskola och 
skolbarnomsorg   60,2       
Grundskola 102,0 102,5 -0,4 -42 0,4% 
Gymnasieskola 48,2 42,4 5,8 568 -12% 
IFO 29,1 54,7 -25,7 -2 515 88,3% 
Äldreomsorg 132,6 164,5 -31,8 -3 118 24,0% 
LSS 48,1 49,4 -1,3 -130 2,80% 
Totalt Munkedal     -60,5 -5 925   
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7.3 Verksamhetsjämförelser 

Befolkning 
  2014 2015 2016 

         

Invånare 65-

79 år, antal 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg, 1 948 1 981 2 003 

   Munkedal 1 819 1 811 1 811 

         

Invånare 

80+, antal 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg, 659 672 677 

   Munkedal 707 710 716 

Liknande kommuner inom äldreomsorgen är Markaryd, Haparanda, 

Askersund, Osby, Färgelanda, Oxelösund och Grums. 

 
Tabellen visar Munkedals invånare i åldersgrupperna 
65-79 år samt 80+. Kommunens invånare i 
åldersgruppen 65-79 år är 192 färre jämfört med 
liknande kommuner. I åldersgruppen 80+ har Munkedal 
39 fler invånare jämfört med liknande kommuner.  
 
Äldreomsorg 

Andel i särskilda boenden % 
Särskilt boende 2014 2015 2016 

Invånare 65-79 år i särskilt boende, 
andel (%) liknande kommuner 

äldreomsorg 1,1 1,1 juni 

Invånare 65-79 år i särskilt boende, 

andel (%), Munkedal 1,0 1,3 juni 

 12,4 12,3 juni 

 Invånare 80+ i särskilt boende, 

andel (%) 15,1 14,2 juni  

 
Andelen invånare 80 + som nyttjar särskilt boende är 

14,2 % (101 st). Andelen invånare 65-79 år är 1,3% 
(26 st). Andelen invånare som nyttjar särskilda 
boenden är högre jämfört med liknande kommuner.  
 

Antal platser i kommunen 
Särskilt boende 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal platser särskilda 
boende kommunen 

132  129 129  119 
 

123 

Varav vård och 

omsorgsboende  
76  74  74 

 

- 
 

70 
 

Varav vård och 

omsorgsboende - demens 
56  55  55  

- 
 

 

53 

Källa: Magna Cura, Egen mätning 
 

Väntetid särskilt boende   2016 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 

till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 

boende, väntat längre än 90 dagar (%) 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg 18 

   Munkedal 14 

Källa Egen undersökning i kommunen. Medelvärde i riket 22 
 

Täthet personal per plats 2013 2014 2015 2017 

Vård och 

omsorgsboende/demens 
0,67 0,68 0,68 0,67 

Vård och omsorgsboende 0,54 0,58 0,58 0,56 

Korttidsenhet, Violen 0,54 0,58 0,58   0,64 

Korttidsplatser, Dinglegården 0,51 0,49 0,49 - 

Natt varierar mellan 0,11-0,23 0,14 0,15 0,15  - 

Personaltäthet genomsnitt inkl. 

natt 
   

 0,81 

Källa: egen mätning. Ingen statistik lämnad från verksamhet år 2016. Under 

2014 gjordes en satsning och man höjde tätheten inom särskilda boenden. 

 

Särskild boende mätning av kvalitet 
Kvalitetsmått 2015 2014 2013 2016 

Vilka kvalitetsaspekter finns inom 
särskilt boende (index %) 

52 55 55 
 
- 

Andel brukare som är 

ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende % 

81 77 - 

 

- 

Källa: KKIK 

Kvalitetsmätningarna visar på låg nöjdhet i jämförelse 
med samtliga kommuner i Sverige. P.g.a. otillräckligt 
antal svar finns inga uppgifter att tillgå senaste åren. 
 
 

 
 
 
 
 

Kostnader 
    2014 2015 2016 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

 Liknande 

kommuner 
äldreomsorg 0,5 -0,2 

 

 
juni 

  Munkedal 21,7 24,0  

Källa: Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för 

äldreomsorg, kr/inv. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än 

statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat. Källa: SKL. 

 

Avvikelsen kommunens nettokostnad mot 
standardkostnaden (referenskostnad) är 24 % vilket 
innebär 31,8 mnkr i högre kostnadsläge jämfört än 
statistiskt förväntat. 
 

 Särskilt boende 2014 2015 2016 

 Kostnad särskilt 

boende äldreomsorg, 

tkr/brukare* 

 Liknande kommuner 

äldreomsorg 814 854 juni  

  Munkedal 833 865   

 Kostnad särskilt 

boende äldreomsorg, 
tkr/inv 65+ ** 

 Liknande kommuner 
äldreomsorg 32 33 35 

  Munkedal 41  42  40  

 Kostnad särskilt 

boende äldreomsorg, 

tkr/inv 80+ ** 

 Liknande kommuner 

äldreomsorg 126  130  141  

  Munkedal 148 152 142 

 Nettokostnad särskilt 

boende äldreomsorg, 

tkr/inv ** 

 Liknande kommuner 

äldreomsorg 7  7  7  

  Munkedal 8  9  8  

*Källa: Socialstyrelsen mängdstatistik och SCB 
räkenskapssammandrag. 

**Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 

 
Nyckeltalen indikerar högre andel 80+ i särskilda 
boenden jämfört med liknande kommuner. Antalet 80+ 

är marginellt fler. Kostnaderna är högre jämfört med 
liknande kommuner och med nettokostnadsavvikelsen. 
Kvalitetstalen visar på en lägre  nöjdhet bland brukare.  
 
Hemtjänst 

Andel i ordinärt boende % 
Ordinärt boende 2014 2015 2016 

Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt 

boende, andel (%) 2,5 2,4 juni 

Invånare 80+, andel (%) 6,9 7,0 6,9 

Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt 

boende, andel (%)* 16,8 16,5 juni 

Invånare 65+ som var beviljade 
korttidsboende i ordinärt boende, andel (%)  0,7 juni 

*Exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution 

eller mindre än två timmar hemtjänst per månad i statistiken. 

Hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. Källa: SCB och 

Socialstyrelsen. 
 

 Brukare 65-79 år med hemtjänst 2013 2014 2015 

 Brukare 65-79 år med 
hemtjänst i ordinärt 

boende, antal 

 Liknande kommuner 
äldreomsorg, 

Munkedal, 2015 

 
 

48 47 51 

   Munkedal 

 

41 45 43 

 Brukare 80+ med 

hemtjänst i ordinärt 

boende, antal 

 Liknande kommuner 

äldreomsorg, 

Munkedal, 2015 

 

 

135 125 129 

  Munkedal 121 119 117 

*källa samma som ovan. 
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Antal personer och beviljade/verkställda timmar 

År 
Beviljad 
timmar 

 
Beviljad 

tid/bruk

are SOL 

Verkställd

a timmar 
minus 

frånvaron 

Del. 
HSL 

 

Totalt 
verkställ

d tid 

SOL+HSL 

Ant
al 

pers 

   

2013 71 258 31 68 426 6 747 75 173 190 

2014 90 587 40 78 122 11 200 89 322 190 

2015 97 901 43 84 153 14 792 98 945 188 

2016 90 935 39 83 271 15 249 98 520 195 

2017 

Prog-

nos 

94 806 40 87 339 18 276 105 615 203 

Egen mätning 

 
De verkställda timmarna samt HSL har stagnerat 
under 2016. Det som ökar är främst HSL timmarna 
under de tre sista åren. Av den beviljade timmarna 
ligger andelen verkställda timmar på 92 % år 2016.  
 

 Beviljade timmar per månad/ ålderskategori 

 

2013 2014 2015 

 Beviljade/beräknade 

hemtjänsttimmar per månad och 

person 65+ med hemtjänst i 
ordinärt boende, antal 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg, 

Munkedal, 
2015 

 

 

 
 

26,8 28,7 28,1 

  Munkedal 34,6 39,7 42,8 

 Beviljade/beräknade 

hemtjänsttimmar per månad och 

person 80+ med hemtjänst i 

ordinärt boende, antal 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg, 

Munkedal, 

2015 

 

 

 

 

27 29 29 

  Munkedal 35 40 44 

Källa: Socialstyrelsen individstatistik  

Antal beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad till personer 
65+ dividerat med antal personer 65+ som var beviljade hemtjänst i 

ordinärt boende. exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, 

matdistribution eller mindre än två timmar hemtjänst per månad.  

 
Munkedal har hög andel beviljade timmar per månad  
men lägre antal brukare jämfört med liknande 
kommuner. 
 

Korttidsplatser 2014 2015 2016 

Prognos 

2017 

 

Antal korttidsplatser 31 

december 13 13 13 

 

12 
 

Hemtjänst mätning av kvalitet 
Kvalitetsmått 2013 2014 2015 2016 

 

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

70 61 61 58 

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst  % 

94 97 97 
 
96 

 

Kostnader 

Ordinärt boende, hemtjänst 2013 2014 2015 2016 

% 

ökning 

2013-
2015 

 Kostnad 

hemtjänst 

äldreomsorg, 

tkr/brukare** 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg 214 250 257 juni  20% 

   Munkedal 261 335 402   54% 

 Kostnad 

hemtjänst 

äldreomsorg, 
tkr/inv 65+  * 

 Liknande 

kommuner 
äldreomsorg 14 16 17 19 36% 

   Munkedal 17 22 26 26 53% 

 Kostnad 

hemtjänst 

äldreomsorg, 

tkr/inv 80+ * 

 Liknande 

kommuner 

äldreomsorg 58 65 68 73 26% 

   Munkedal 62 78 91 90 45% 

 Nettokostnad 
hemtjänst 

 Liknande 

kommuner 
äldreomsorg 3,3 3,7 4 4 21% 

äldreomsorg, 

tkr/inv * 

   Munkedal 4 5 6 6 50% 

Källa: *SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik.  
** SCB och Socialstyrelsen individstatistik. 

 
Till ovanstående nyckeltal är det intressant att ta fram 
kostnad/timma inom hemtjänsten för att jämföra med 
den budgeterade timpengen.  
 
Kostnaderna inom hemtjänst har ökat drastiskt från 
2013 då Munkedal redan låg högt men som ökat med 

ca 50 % medan liknande kommuner ökat med 25 %. 
Nyckeltalen för hemtjänsten indikerar mycket nöjda 
brukare men ett högt kostnadsläge. 
 

Barn och Utbildning 

Befolkning 

 Andel invånare/antal 2014 2015 2016 

Invånare 1-5 år, 

antal 

 Liknande kommuner 

förskola 586 598 612 

  Munkedal 542 545 595 

Invånare 7-15 år, 

antal 

 Liknande kommuner 

grundskola, 996 1 004 1 032 

  Munkedal 973 983 1 021 

 

Grundskola 
Andel barn grundskolan 
 Andel invånare/antal 2014 2015 2016 

 Invånare 7-15 år, andel 

(%) 

 Liknande 
kommuner 

grundskola, 9 9 10 

  Munkedal 9 10 10 

 Invånare 7-15 år, antal 

 Liknande 

kommuner 

grundskola, 996 1 004 1 032 

  Munkedal 973 983 1 021 

Källa: SCB. De som är folkbokförda i Munkedal 

 

Grundskola kvalitet 
År 2014 2015 2016 

Vilket resultat når elever i årskurs 3 

i kommunen i de nationella proven? % 

 

 

58 

 

 

62 

 

 

66 

Vilket resultat når elever i årskurs 6 
i kommunen? 

75 
 
79,6 

 
66,4 

Andel behöriga elever till något 

nationellt program på gymnasiet (%) 

 

 

84,8 

 

 

84,0 

 

 

78,9 

Kostnad per betygspoäng. 

(kostnadseffektivitet inom skolan) (tkr) 

 

344 

 

362 

 

371 

Källa: Skolverket och SCB 
 

Antal inskrivna elever 

Källa: Årlig redovisning - avrundat elevantal per enhet, årssnitt- 

Procapita 

Antal elever har stagnerat under 2017. 
 

Kostnader  
  Grundskola 2013 2014 2015 2016 

Kostnad 
grundskola 

hemkommun, 

tkr/elev 

 Liknande 

kommuner 

grundskola 105,8 106,3 118,8 

 
 
 

juni 

 

 Munkedal 98,9 97,1 112,0 

 
juni 

 2013 2014 2015 2016 
2017 
april 

Grundskola totalt 1086 1096 1112 1171 1165 

Bruksskolan 167 181 186 209 195 

Centrumskolan 115 132 141 150 151 

Hedekas Skola 106 109 107 111 106 

Hällevadsholms 
Skola 

87 91 89 85 83 

Kungsmarksskolan 347 321 315 344 345 

Fisketorp 30 - - - - 

Munkedalsskolan 234 262 274 276 284 
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Källa: Kolada, uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. SCB 

räkenskapssammandrag och Skolverket (antal elever folkbokförda i 

kommunen). 

 
Kostnaderna för grundskolan är lägre än för 
jämförbara kommuner.  
 

Grundskolan all ped. pers. samt elevass./100 elever 
All pedagogisk och stödjande 

personal/100 elever         

 År 
Strömst

ad 

Tanu

m 

Munke

dal 

Soten

äs 

Lyse

kil 

Orus

t 

Färgelan

da 

Dal
s-

Ed 

2014 9,9 9,5 9,3 10,0 10,7 10,3 9,6 9,0 

2015 9,9 9,4 10,5 9,5 10,4 9,6 9,4 9,2 

2016 9,8 9,5 10,4 10,3 11,5 10,6 9,4 9,6 

Kostnaderna är lägre än med jämförbara kommuner. 

Samtidigt visar jämförelse med V8 kommunerna på en 
hög personaltäthet. Resultatnivåerna är lägre jämfört 
med andra. 
 
Barnomsorg  
 

Andel barn i förskolan 1-5 år 
  2014 2015 2016 

 Invånare 1-5 år, 

andel (%) 

 Liknande kommuner 

förskola 5,44 5,51 5,56 

  Munkedal 5,29 5,34 5,74 

 Invånare 1-5 år, 

antal 

 Liknande kommuner 

förskola 586 598 612 

  Munkedal 542 545 595 

 

 

Egen mätning proaktiva. Snitt antal barn feb, maj, sep, dec 
 

Kvalitet 
  2013 2014 2015 2016 

Hur stor andel av de som erbjudits 

plast inom förskoleverksamheten 
har fått plats på önskat 

placeringsdatum? (%) 

98 86 81 80 

Egen mätning. Medelvärdet i riket 2016 63 % 

 

Kostnader 
    2012 2013 2014 2015 

 Kostnad 

förskola, 

tkr/inskrivet barn 

 Liknande 

kommuner 

förskola 119 120 125 131 

  Munkedal 119 118 119 118 

Källa: SCB och Skolverket (inskrivna barn vid mätning15/10 föregående 

och innevarande år.) 

 
Kostnaderna är lägre än med jämförbara kommuner. 
Samtidigt visar  kvalitetstalen höga värden. 
 
Inom Individ och familjeomsorgen 
 

Antalet placerade barn visar på en marginell minskning 
jämfört med 2015.  
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Antal placeringar 

 2015 2 016 
2017 
prognos 

Antal barn med institutionsvård 22 15 7 

Antal vårddygn på institution 

(barn) 3614 2 711 1 975 

Antal familjehemsplaceringar 
(köpt plats) 14 15 13 

Antal familjehemsplaceringar 
(kommunens regi) 17 21 20 

 
Kostnader 

Nettokostnader (mnkr) 2015 2016 2017 

  Utfall Utfall Prognos 

Institutionsvård barn -16,2 -11,9 -8,5 

Familjehemsvård barn -10,8 -17,1 -16,7 

Summa nettokostnad 

placeringar barn -27,0 -29,0 -25,2 

 
Individ och familjeomsorgens utfall och 
budgettilldelning 2012-2016 
 

 
 
Nettokostnaderna har ökat från 27 mnkr till 56 mnkr 
mellan åren 2012-2016. En ökning med 106 %. 
Samtidigt har verksamhetens budgettilldelning ökat 
dock inte i samma omfattning som kostnaderna har 
ökat. För budget 2017 ökade budgeten med 6 mnkr. Ett 
effektiviseringsmål för 2017 är nettokostnaden ska 
understiga 51,6 mnkr (år 2015 års värde). I senaste 
delårsprognosen april 2017 visar sig detta vara uppfyllt. 
 
Kostnader 
 

 Kostnad per verksamhet 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad 
individ- och 
familjeomsorg, 
kr/inv 

Liknande 
kommuner IFO,  2 549 2 621 2743 

 
 
 

2 896 

   Munkedal 3 300 4 306 5 362 5 609 

Nettokostnad barn 
och ungdomsvård, 
kr/inv 

Liknande 
kommuner IFO,  1 001 1 106 1 158 

 
 
1 577 

  Munkedal 1 947 2 731 3 884 3 865 

Nettokostnad 
ekonomiskt 
bistånd, kr/inv 

Liknande 
kommuner IFO,  926 872 794 

 
 
787 

  Munkedal 1 047 1 139 985 966 

Nettokostnad 
familjerätt, kr/inv 

Liknande 
kommuner IFO,  76 64 79 

 
72 

  Munkedal 54 53 38 89 

Nettokostnad 
missbrukarvård 
totalt för vuxna, 
kr/inv 

Liknande 
kommuner IFO,  449 490 633 

 
 
 
361 

   Munkedal 250 380 453 640 

Nettokostnad 
övrig vuxenvård, 
kr/inv 

Liknande 
kommuner IFO,  96 89 79 

 
 
99 

  Munkedal 2 3 1 48 

Källa: SCB 

Nedbrutet per verksamhetsområde framgår ett högt 
kostnadsläge inom i princip samtliga områden. 

Antal inskrivna  2014 2015 2016 
2017 

april 

Barnomsorg 

totalt 
902 931 968 

1029 

Fritidshem 425 452 450 441 

Förskola 446 445 472 517 

Köpta platser 5 8 12 14 

Friförskola     7 31 

Pedagogisk omsorg 26 26 27 26 
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 Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) 2014 2015 2016 

  
 Liknande 
kommuner  -0,5 2,3 

 
Juni 

  Munkedal 63,5 88,3 Juni 
 

Nettokostnadsavvikelsen visar på en stor negativ 
avvikelse. I jämförelse med samtliga landets kommuner 
ligger Malås kommun högst (90,8%) och Munkedal 
kommer på andra plats högst i riket med (88,3%). 

 
Avvikelsen kommunens nettokostnad mot 
standardkostnaden (referenskostnad) är 88,3 % vilket 
innebär 25,7  mnkr i högre kostnadsläge jämfört än 
statistiskt förväntat. 
 
Kvalitet ej återaktualiserade 
  2012 2014 2015 2016 

 Ej återaktualiserade 

barn 0-12 år ett år efter 

avslutad utredning eller 

insats, andel (%) 

 Liknande 

kommuner 

IFO 85 96 84 90 

  Munkedal 91 - - 99 

 
Egen mätning KKIK, Medelvärde i riket 77% 

 

Utredningstider -kvalitet 
  2016 

 Utredningstid i antal dagar från påbörjad 

utredning till avslutad utredning för vuxna 

med missbruksproblem 21+, medelvärde 

(dgr) 

 Liknande 

kommuner 

IFO 42 

   Munkedal 21 

Utredningstid i antal dagar för vuxna med 

missbruks-problem 21+, median  33 

 Munkedal 18 

 Utredningstid i antal dagar från påbörjad 

utredning till avslutad utredning inom barn 

och ungdom 0-20 år, medelvärde (dgr) 

 Liknande 

kommuner 

IFO 91 

   Munkedal 87 

Utredningstid i antal dagar inom barn och 

ungdom 0-20 år, median 

Liknande 

kommuner 

IFO 99 

 Munkeal 102 

Källa:Egen mätning till KKIK 

Vuxnas utredningstid i riket är medelvärdet 58 dgr. 0-
20 år utredningstid i riket 109 dgr. Utredningstiderna i 
Munkedal ligger väl till jämfört med liknande 
kommuner.  
 
Anställda (ej konsulter) 
  2014 2015 2016 

 Månadsavlönad personal, 

kommunalt anställda 

socialsekreterare m fl, antal* 

 Liknande 

kommuner IFO 20 20 23 

   Munkedal 21 23 35 

 Årsarbetare, kommunalt 

anställda socialsekreterare m 
fl, antal** 

 Liknande 
kommuner IFO 17 17 20 

   Munkedal 18 20 32 

Källa:  

*Månadsavlönad personal, antal kommunalt anställda socialsekreterare 

m fl. Antal som varit anställda eller har fått lön i november månad. 

Källa: SKL. 

**Årsarbetare, antal kommunalt anställda socialsekreterare m fl. Avser 

både månadsavlönade och timavlönade. Källa: SKL 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  2014 2015 2016 

 Individ- och 
familjeomsorgen som 
utförs i enskild regi, andel 
(%) av total kostnad 

 Liknande 
kommuner 
IFO 12,0 14,7 19,2 

  Munkedal 32,2 40,0 35,6 

 Köp av individ och 
familjeomsorg totalt, 
andel (%) 

 Liknande 
kommuner 
IFO 21 22 25 

  Munkedal 39 45 39 
Köp av verksamhet individ och familjeomsorg , dividerat med 
bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner 

och landsting för individ och familjeomsorg. Avser köp av sammanhållen 

tjänst - inte inköp av varor, materiel eller hyres. Källa: SCB 
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8. Förutsättningar 2018-2019 

8.1 Finansiella målsättningar 

Finansiella resultatmålen 

1. Budgeterat resultat  

Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter 
och generellt statsbidrag.  
År 2018: 12,9 mnkr 
År 2019: 13,2 mnkr 

 

Kommunstyrelsen erhöll i budget 2016 ett utökat 
kommunbidrag på 5,7 mnkr. From 2017 ska 
återlämning av detta ske. Enligt planen sker det 
succesivt den kommande treårsperioden. För 2017 
minskar ramen med 1,8 mnkr, 2018 -1,9 mnkr och för 
2019 ytterligare -2,0 mnkr. Hänsyn har tagits i 
beräkningarna. 
 

 Succesiv 
uppbyggna
d av 
resultatet 

Budget 
2015 

2016 2016 2017 2018 2019 

  mnkr mnkr Mnkr mnkr mnkr mnkr 
Budgeterat 
resultat % 

0,25 % 
2,0 % 1,0 % 1,33 % 1,66 % 2,0 % 

Budgeterat 
resultat 

-1,4 -11,4 -5,7 -7,8 -10,0 -12,4 

Utlånat 
resultat  

-9,6 0,0 -5,7 -3,9 -2,0 0,0 

Utökning l 
KS 

    5,7 3,9 2,0 0 

Minska 
ram    5,7 -1,8 -1,9 -2,0 

 

    1.1  Effektiviseringsmål: Verksamhetens 
nettokostnad för individ och familjeomsorgen ska 

minska. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr. 
År 2018: mindre än 46,9 mnkr 
År 2019: mindre än 42,9 mnkr 

Individ och familjeomsorgen har i uppdrag att minska 
sin nettokostnad. Under åren 2013-2016 har 
nettokostnaderna ökat inom IFO med genomsnitt 23% 
per år. Målet är att med annat arbetssätt vilket medför 
minskade kostnader. 
 

År   2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad 
IFO (mnkr) 30,7 40,2 51,5 55,9 

Kommunbidrag IFO 27,3 28,5  33,7 41,8 

Diff utfall mot 

budget   -11,7 -17,8 -14,1 

Ökning % utfall  31% 28% 8% 

Ökning kostnader 
utfall  9,5 11,3 4,4 

 

2. Soliditetsmål  

Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 

Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr 
(mnkr) 
År 2018: amortering 4,3 mnkr  
År 2019: amortering 4,3 mnkr  

 

3. Investeringsmål  

År 2018: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar  
100 % 
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar  
100 % 

 

Självfinansieringsmål 2018 2019 2020 2021 

Självfinansiering av 
reinvesteringar 100 % 66% 90 % 99% 189% 

Reinvesteringar mnkr 48,4 38,3 32,9 17 

Resultat och avskrivingar  32,0 34,2 33,5 32 

 
Enligt kommunfullmäktiges krav på god ekonomisk 
hushållning ska reinvesteringarna inom den 

skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för 
amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) 
finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %.  
 
Avskrivningarna uppgår till 19,2 mnkr det tillsammans 
med ett budgeterade resultatet på 12,8 mnkr innebär 
en självfinansiering på 100 % vid investering på 32 
mnkr. Målet om självfinansiering av reinvesteringar 
uppnås inte år 2018-2019 utifrån investeringsplanen. 

8.2 Internränta 

Internräntan för 2018-2019 är satt till 2,5 %.   

8.3 Lånebehov 

Med föreslagen investeringsvolym beräknas 
lånebehovet uppgå till 45,7 mnkr under år 2018 och 
76,8 mnkr år 2019. Detta beror främst på 
Skolutredningen.   
 
Låneramen beräknas till summan av årets avskrivningar 

plus budgeterat resultat minus investeringsbudgeten. 
Kommunen kommer att behöva öka sina lån. I samband 
med detta ökas också den finansiella kostnaden. 
Lån mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Låneskuld  180,7 222,1 294,6 410,9 467,9 

Amortering -36,5 -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Nylån 0,0 45,7 76,8 120,7 61,3 

 

Under budget 2018-2019 plan 2020-2021 beräknas 
behov av nyuplån totalt 287,2 mnkr.  Låneskulden år 
2018  ligger på 180,7 mnkr. Låneskulden uppgår till 
467,9 mnkr år 2021. För budget 2018 ca 45,7 mnkr och 
för 2019 ca 76,8 mnkr. 

8.4 Befolkningsantagande 

Ett mycket viktigt datum för det kommande åren är den 
1 november då invånarantalet fastställs för de 
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.  
 

Då SCB:s prognos är högre än vad det faktiska utfallet 
varit, görs en egen bedömning utifrån vad föregående 
års utfall varit per 1 november. SCB beräknar 
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. 
 
Nedan finns en beskrivning över tid hur det sett ut i 
Munkedals kommuns egna budgetantaganden och hur 
utfallet 1 november har sett ut samt SCB-prognos.  
 
Kommunfullmäktige beslutade att justera 
invånarantagandet för 2018-2019 till 10 260 invånare. 

 

 

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Budget 

2019

Plan 

2020

Plan 

2021

Enligt rikets prognos  och

fastställt antal invånare 1 nov 10 360 10 492 10 488 10 601 10 720 10 814

Egna budgetantaganden 10 220 10 220 10 260 10 260 10 270 10 280

Förändring budget/utfall 1 nov -16 140 232 228 331 440

Förändring budget/budget mellan år 20 0 40 0 10 10

Befolkningsprognos 2016-12-30
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8.5 Skatteintäkter och generella 

statsbidrag 

Skatteunderlag tillväxten växlar ner  
Skatteprognosen för år 2018-2019 bygger på SKL:s 
skatteunderlagsprognos från den 28/4 (cirkulär 16:18).  
 
Från och med 2019 växlar skatteunderlagets ökning ner 
till en nivå under den genomsnittliga sedan 

millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa 
perioden med sysselsättningsökning upphör när 
konjunkturtoppen passeras. 
 
Sveriges kommuner och landstings senaste 
skatteunderlagsprognos (april 2017) visar att 
utvecklingen av skatteintäkterna är dämpad och 
prognostiseras endast öka med 13,3 mnkr (2,1 %) år 
2018. För 2019 års intäkter prognostiseras en ökning 
med 11,5 mnkr (1,8 %). Med denna utveckling av 

skatteunderlagsprognosen innebär en ökningen som 

inte fullt ut kan kompensera för pris -och löneökningar. 
 
Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av 
arbetade timmar upphör när konjunkturtoppen 
passeras. I viss mån bidrar det även att grundavdragen 
beräknas stiga snabbare om ett par år. Det motverkas 
endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas 
bli större och inkomster av arbetslöshetsersättningar 
tilltar. 
 
Under år 2016 och 2017 ökade skatteintäkter och 
generella statsbidrag med totalt 42,3 mnkr (7,7 %) 

under 2016 och 38,5 mnkr (6,5 %) år 2017.  
 
Orsaken var en god skattetillväxt i riket samt att 
kommunen höjde skattesatsen med 0,95 öre vilket 
genererade 17,5 mnkr nya intäkter. Statens satsning 
(välfärdsmiljarderna) genererade även ökade intäkter 
under 2017 med 13,1 mnkr. 

 
Skatteintäkter över tid  

Belopp i Mnkr 
Budget  

2016 
Budget  

2017  

Budget 
2018 april 

prognos 
Budget  

2019 Plan  2020 Plan  2021 
Skatteintäkter 443,6 458,5 473,3 490,9 497,5 511,7 
Inkomstutjämn.bidrag 121,1 126,2 125,8 124,0 132,6 136,9 

Kostnadsutjämning 9,9 15,7 14,5 14,5 14,5 14,6 
Regleringsbidrag/-avgift -2,4 -2,5 -1,9 -2,8 -3,8 -4,5 

Strukturbidrag 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LSS-utjämning 0,4 1,9 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
Summa intäkter 573,7 599,8 611,3 626,3 640,5 658,3 
Fastighetsavgift 20,2 19,5 23,6 23,6 23,6 23,6 

Summa skatter inkl fastavg. 593,9 619,3 635,0 649,9 664,1 681,9 
Aviserat generellt bidrag (statens 
satsning)***   13,1 10,7 7,7 4,6 0,0 
Summa intäkter 593,9 632,4 645,7 657,6 668,7 681,9 

Förändring i % skatter och bidrag SKL *7,7% **6,5% 2,1% 1,8% 1,7% 2,0% 

Förändring i mnkr 42,3 38,5 13,3 11,9 11,1 13,2 

Invånare 
Prognos 

2016 
Prognos 

2017 
Prognos 

2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020 
Prognos 

2021 

Antaganden antal invånare 1 nov året 
innan 10 220 10 220 10 260 10 260 10 270 10 280 

*Skattehöjning 2016 17,5 mnkr ökade skatteintäkter 
** Statens satsning 13,1 mnkr 
*** Statens satsning. Försämring i prognosen 2018 med 1,3 mnkr. 

8.5.1 Kostnadsutjämning och generella 

statsbidrag 

Statens satsning – 10 miljarder. 
Av de aviserade 10 miljarderna tilldelas Munkedal 13,4 

mnkr. Dessa ingår inte i anslaget för 
kommunalekonomisk utjämning än. Därför redovisas 
dessa på en separat rad i tabell ”skatteintäkter över tid”.   
 
Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas 
på samma sätt som via det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet (kronor per invånare) dels med en 
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande 
och nyanlända.  
 

Utfall givet samma 
underlag åren 2018-2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Enligt flyktingvariabler 11,2 10,7 7,6 4,6 0 
Enligt 
befolkningsfördelning 2,1 2,2 3,6 5,1 7,3 

Totalt 13, 4 12,9 11,3 9,7 7,3 

 
Från år 2021 kommer hela tillskottet ligga i anslaget för 
den kommunalekonomiska utjämningen som generellt 
statsbidrag. Under 2017 avsattes dessa medel till 
kommunfullmäktiges förfogande 13,1 mnkr. Enligt 
tabellen kommer ersättning succesivt övergå till att 
fördelas via det kommunalekonomiska 
utjämningssytemet och därmed minskas till noll. Det 
kommer innebära en obalans på anslaget till KFs 

förfogande i budget 2021 med -3,3 mnkr om man inte 
avsätter medel från utjämningsystemet. 
 
Preliminär prognos för välfärdsmiljarderna 2018 
Den 18 maj kom den preliminära fördelningen för 2018.   
 
SKL vill understryka att det fortfarande råder stor osäkerhet 
kring fördelningen för 2018. I skrivande stund har regeringen 
ännu inte beslutat om fördelningsgrunden, det vill säga inte bara 
prognosantaganden är osäkra utan hela beräkningsprincipen. 

 
Till kommunerna fördelar regeringen 5,6 miljarder utifrån 
kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande år 
2018. 2,1 miljarder fördelas utifrån kommunens 
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befolkning. Denna fördelas inom ramen för det generella 
statsbidraget och syns som en del av regleringsposten i 
SKL:s kommunvisa intäktsprognoser.  
 
Fördelningsgrunden för 2017 års bidrag var antalet 
inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per 

30/11 2016 samt kommunens sammanlagda 
flyktingmottagande 2012- november 2016. Ej myndiga 
personer gavs dubbel vikt.  
 
I denna prognos för fördelningen 2018 används samma 
beräkningsmetod, men antalet asylsökande avser 30/11-
2017 och flyktingmottagandet avser det sammanlagda 
mottagandet 2012-november 2017. I prognosen har 
utfallet till och med 30/4 2017 använts.  
 
Perioden 1/5-30/11 2017 har uppskattats utifrån dels 
Migrationsverkets prognos över antalet inskrivna i 

mottagningssystemet per 31/12 2017, och dels de 
anvisningstal för flyktingmottagandet som regeringen 
beslutat om för 2017. Självbosättningen förutsätts ha 
samma fördelning per kommun resten av året som under 
perioden 1/1-30/4-2017.  
 
Enligt den nya preliminära prognos så tappar Munkedal 
1,3 mnkr jämfört med föregående prognos.  
 

 
 
Kostnadsutjämning 
SKL har gjort en preliminär beräkning av 2018 års 

kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag 
från Statistiska centralbyrån (SCB).  
 
För Munkedals del förbättras aprilprognosen för 
konstadsutjämningen med 129 kr/ inv. vilket innebär ett 
ökat bidrag i kostnadsutjämningen med 1,3 mnkr för 
2018 och framåt. Främst är det ersättningen för förskola 
som den stora förändringen. 
 
Bidraget totalt för kommunen är skillnaden mellan 
kommunens så kallade standard/strukturkostnad (40 

481 kr/inv) och den genomsnittliga strukturkostnaden 
för riket (39 065 kr/inv. Totala bidraget + 1 416 kr/inv. 
vilket innebär bidrag på 14,4 mnkr. 
 
Preliminär LSS-utjämning 2018 
Ny prognos för utfallet i LSS-utjämningen 2018 har gjorts 
vilken baseras på 2016 års ekonomiska utfall för de flesta 
kommuner. Beräkningarna grundar sig på följande 
förutsättningar: Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 
2016 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.  
 
Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 

2016 enligt uppgifter från Försäkringskassan.  
 
Munkedal går från bidragstagare till avgift givare enligt 
den preliminära prognosen för LSS-utjämning. Pga. att 
standardkostnaden är lägre i Munkedal än i riket per 
invånare med -35 kr/inv. vilket innebär en avgift med 
0,364 mnkr. En försämring jämfört med föregående år 
med 2 mnkr. Rikets nettokostnader har ökat med ca 5 
%. Munkedals ökning är endast 0,5 %. 
 

Kr/inv. År 2017 År 2018 
Riket 4 604 4 845 

Munkedal 4 788 4 810 
Avvikelse 184 -35 

 
Fastighetsavgift prognos 2018 
De årliga intäktsförändringarna beror på förändringar i      
- Taxeringsvärdena på bostäderna inom kommunen  
- Ändrade gränsvärden för avgiftsuttaget 
- Bostädernas taxeringsvärden förändras vart tredje år i   
samband med allmän eller förenklad fastighetstaxering. 
 
Totalt väntas kommunernas intäkter öka med 148 kronor 
per invånare mellan 2017 till 2018. Det är främst 

småhusen som påverkar. Ingen kommun väntas minska 
mellan 2017-2018. De kommuner med stort antal 
fritidshus väntas få den största ökningen. Det finns dock 
mindre kommuner som får stora ökningar som normalt 
inte brukar få de största ökningarna, detta beror på att 
prognoserna är osäkra för just små kommuner, varför 
viss försiktighet kan vara lämplig. 
Munkedals ökning 364 kr/inv. (förbättring på 3,77 mnkr 
år 2018.) 

8.6 Avsättningar  

Totalt för löne- och kapitalkostnader är avsatt 11,9 mnkr 
år 2018 och 13,2 mnkr år 2019.  
 
Löneökningar 
SKLs bedömning, cirkulär 17:18, visar att 
löneökningarna i riket ligger på ca 3,1–3,4 procent för år 
2018-2019. Gjorda beräkningar för avsättning till 
tillsvidare anställdas löneökningar utgår från den 
lönestrategi kommunen antagit, centrala avtal och den 
omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare 
för år 2018 är 2,8 procent (10,9 mnkr) samt år 2019 3,0 

procent (12,1 mnkr) där även prioriteringar ingår. 
Beräkningen utgår från 2017 års beräknade lönenivå.  
 
Avsättningen av löneökningar är placerade centralt och 
fördelas ut när faktiska utbetalningen sker som ett 
kommunbidrag till verksamheterna. Skulle avtalen 
ändras eller på något sätt överstiga det avsatta medlen 
för löneökning får nämnderna själva finansiera detta.  
 
Avsättning för tim., ob-ersättning samt övriga löner 
beräknas också. Avsättning har gjorts med 2,5 procent 
(0,960 mnkr) för år 2018 och 2,7 procent (1,070 mnkr) 

för år 2019. 

 
Prisökningar 
I SKL prognos cirkulär 17:18 ligger konsumentprisindex 
på ca 2,4 -2,6 procent under åren 2018-2019. För 
budgetåren har ingen avsättning gjorts centralt i 
kommunen för att kompensera nämnderna utan 
respektive sektor får göra en uppräkning av sin budget. 
Egen avsättning får konsekvensbeskrivas hur den 

finansieras.   
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8.7 Kapitalkostnader nyinvesteringar 

Kapitalkostnader 
Avsättningen för kapitalkostnader bedöms att ingen 
avsättning krävs avseende investeringar under 30 mnkr.  

De investeringarna utöver de 30 mnkr finansieras inom 
verksamhetens driftkostnad och kompenseras inte 
centralt.   

8.8 Ersättning ökade kostnader asyl  

Under 2015 och 2016 ersattes kommunen med 20,7 
mnkr för ett stort mottagande av asylsökande och 
ensamkommande. Satsningen upphör 2017. 

8.9 Kommunfullmäktiges förfogande  

I anslaget till kommunfullmäktiges förfogande finns i 
ingången av 2017 totalt 17,4 mnkr avsatt. Detta anslag 
skapar förutsättningar för att kunna klara de utmaningar 
framåt kommunen står inför avseende integration samt 
för ökade kapitalkostnader i samband med stora 
investeringsutgifter framöver bl a nytt äldreboende. Även 
för osäkerheten och den aviserade minskningen av 
skattetillväxten 2018-2019.  
 
I slutet av året 2016 utökades skolan och individ och 
familjeomsorgens ram med 6 mnkr vardera ur 

kommunfullmäktiges förfogande som var ramhöjande. 
Kvarstående anslag 5,5 mnkr 2017. 

 
Ur anslaget har 0,6 mnkr öronmärkts för kostnader som 
uppstår och inte är kända i dagsläget för Dingle 
naturgymnasium.   
 
Aprils skatteunderlagsprognos visade en förbättring på 4 
mnkr jämfört med februaris prognos. Förslag är att 

avsätta dessa till KF förfogande då prognosen för LSS 
utjämning och fastighetsavgiften samt 
välfärdsmiljarderna är preliminära (en avisering på att vi 
får -1,3 mnkr mindre än vi budgeterat). 
  
Ingående värde budget 2018 är 5,5 mnkr. Fram till år 
2021 kommer statsbidraget enligt flyktinvariabler 
succesivt minskas ner till noll. Detta innebär en obalans 
på totalt -3,3 mnkr år 2021. 
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 

IB 2,3 5,5 7,1 4,4 1,3 

Borttag Klara projekt  -0,5         

KF förgogande           

extra statsbidrag enligt 

Flyktingvariabel 13,1 -2,4 -3,1 -3,1 -4,6 

Förbättrad skatteprognos april 8,9    4,0      0,4     

återbet resultat, öka KB till  KS -6,3         

IFO tilläggsanslag -6,0         

Skolan äskar förskola avd 

Dingle, centralt, avd hedekas -6,0         

Totalt KF förfogande 

(öronmärkt 0,6 mnkr Dingle 

år 2017 ) 5,5 7,1    4,4 1,3 -3,3 

 

8.10 Kommunstyrelsens förfogande  

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande uppgick 
ursprungligen till 11,8 mnkr. Inför 2016 tilldelades 

kommunstyrelsen en ökning av ram med 1,9 mnkr. Av 
dessa var 1,1 mnkr en tillfällig ökning. Denna ökning ska 
återföras anslaget 2018. Under 2016 har 4,6 mnkr 
ytterligare tillförts kommunstyrelsens verksamheter, 
samtliga är nivåhöjande. Kvar finns 2016 5,3 mnkr. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-14§183 att tillföra 
0,467 mnkr för skolmåltider under 2017. Det innebär att 
inför 2017 återstår 4,86 mnkr. 
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9. Resursfördelning 

9.1 Resursfördelningsmodell och dess 

parametrar 

Dagens budgetmodell bygger på att 
resurser/kommunbidrag fördelas till nämnderna med 

ett fast anslag, med låg eller liten hänsyn tagen till 
förändringar i befolkningen. Den nu presenterade 
modellen kompletterar dagens budgetmodell. 
Såtillvida att inom ett antal verksamhetsområden 
kommer, när resurser fördelas, hänsyn tas till 
förändringar i demografin. Det innebär också att 

föredelningen av resurser från kommunfullmäktige 
utgår ifrån två kategorier; 
 
1. Fördelning av resurser/kommunbidrag som fast 

anslag  
2. Fördelning av resurser/kommunbidrag som 

demografibaserat anslag  

 
Resursfördelning genom demografibaserade anslag 
innebär att resurser fördelas med utgångspunkt från 
antal individer i olika ålderskategorier. Detta baserat 
på antagande av befolkningsutvecklingen. De 
demografibaserade anslagen uppgår till ca 51 % av 
kommunens totala anslag.  
 
Beslut 
Mars 2015 beslutade kommunstyrelsen, med hänvisning 
till kommunens ekonomiska situation, om att tillsätta en 
parlamentarisk grupp (med en representant från varje 
parti).  
 
Gruppen hade till uppdrag att ta fram ett antal förslag 
som syftade till att förbättra kommunens ekonomiska 
ställning på kort och lång sikt. Två av förslagen var: 

 
• Ta fram en resursfördelningsmodell som inkluderar 

ett förslag till buffert på KS/KF  
 

• Inriktning att nå ”snittkostnader” för verksamheterna 
i jmf med andra kommuner 

 
Förvaltningen har under hösten 2016 arbetat med dessa 
uppdrag och presenterar nu en modell för 
resursfördelning utifrån demografi. Modellen 
implementeras från och med budget 2018-2019. Syftet 
med modellen är att presentera en modell för 

resursfördelning från Kommunfullmäktige till nämnd 
samt att närma sig standardkostnaderna inom 
verksamheterna.   
 
För att veta hur den nya modellen påverkar tilldelade 
resurser/kommunbidrag har en kontrollberäkning av 
den nya modellen gjorts. Denna beräkning har sedan 
ställts mot det gamla sättet att tilldela resurser. 
Beräkningen bygger på 2016 års budgetanslag. 
Beräkningen visar att inom Barn- och Utbildnings-
sektorn finns ett behov att öka tilldelningen av anslag 
för den demografibaserade delen av anslaget med 

+1,094 mnkr. Inom Avdelningen vård och Äldreomsorg 
uppstår det omvända d.v.s. att minska tilldelning av 
anslag med - 22,102 mnkr. För att implementera 
modellen innebär det att ett omfördelningsbeslut fattas 
inom äldreomsorg. 

 
För att fullfölja uppdraget att kostnaderna inom 
äldreomsorgen ska närma sig standardkostnaden 
föreslås att nettokostnaderna för äldreomsorgen över en 
5- årsperiod ska minskas med totalt 19 mnkr.  
Förslaget är en baktung trappstegsmodell där man 

succesivt minskar kostnaderna i verksamheten då 
strukturen samtidigt kommer att förändras. Avstämning 
för äldreomsorgen ska göras mot nettokostnadsavvikelse 
årligen så att målet uppnås. 
 
Eftersom modellen är ny behöver den regelbundet 
utvärderas. Då en resursfördelningsmodell är svårare att 
implementera i äldreomsorgen än i förskola, grundskola 
och gymnasium så kan det inför  budget 2020 vara bra 
att utvärdera modellen och ev justera/förbättra. 

 

 
 
Nämnderna har fått i uppdrag att se över sin 
resursfördelningsmodell för att på bästa sätt kunna bryta 
ner den övergripande modellen. 
 
Modellen utgår från en befolkningsprognos (SCB), 
nyttjandegrad och prislappar inom varje ålderskategori.  
 
Prislapparna utgår från standardkostnader i riket för att  
komma närmare ”snittkostnader”. Dessa priser har 

justerats med avdrag för lokaler, kost, OH kostnader 
samt vissa undantagna verksamheter. 
 
Modellen används inom alla målgrupper i  äldreomsorgen 
och till målgrupperna inom barn och utbildning ingår 
förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och 
gymnasium. Även livsmedelsbudgeten för förskola, 
förskoleklass, skolbarnomsorg och grundskolan är 
kopplad till detta. I modellen exkluderas särkoleelever, 
resursteam, elevassistenter, flyktingverksamhet, 
försäljning samt övriga verksamheter inom skolan som 
kultur och fritid.   

Målgrupp 
Ålders 
kategori 

Nyttjande 
grad (%)  

Apris 
2017 (kr) 

Förskola/pedagogisk 

omsorg 1-5 år         92 % 103 331 

Förskoleklass 6 år 100 % 52 014 

Grundskola 7-15 år 100 % 101 475 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82 %          15 790 

Skolbarnomsorg           10-12 år           36 %          15 790 

Gymnasium 16-18 år 100 %         132 141 

Gymnasium 

(ungdomar som 

går längre än 

tre år)          100 % 

   

 

       132 141 

Äldreomsorg 65-79 år  100 % 18 737 

Äldreomsorg 80-89 år 100 % 113 607 

Äldreomsorg 90+ år 100 % 298 016 

Livsmedel  1-5 år 92 % 2 395 

Livsmedel 6 år 100% 1 712 

Livsmedel 7-15 år 100 % 1 712 

Livsmedel 6-9 år 82% 1 073 

Livsmedel           10-12 år 36%            1 073 

 
Förändringen av befolkningsprognosen inom 
ålderskategorierna mellan åren justeras i 
resursfördelningen. Avstämning sker vid bokslut mot 
kommunens invånarregister (KIR) och definitiv prislapp 
för budgetåret.
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9.2 Demografisk utveckling 

Bild SCB beställd 2017-04-03 

Målgrupp  Ålderskategori 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Födda 0 år 117 118 118 119 120 121 121 121 121 121 

Förskola 1-5 år 595 578 582 581 587 596 600 603 605 607 

Förskoleklass 6 år 115 132 113 121 114 113 117 118 119 119 

Skolbarnomsorg/fritids 6-9 år 455 471 463 482 480 463 467 465 470 475 

Skolbarnomsorg/fritids 10-12 år 345 354 357 342 341 352 362 367 352 352 

Grundskola 7-15 år 1 021 1 034 1 051 1 053 1 065 1 064 1 061 1 061 1 060 1 075 

Gymnasium 16-18 år 350 340 343 348 353 356 362 368 372 359 

  BOU 2 998 3 028 3 026 3 046 3 061 3 065 3 089 3 103 3 099 3 108 
  avvikelse  30 -1 19 15 4 24 14 -4 9 

              
Äldreomsorg 65-74 1 386 1 353 1 320 1 327 1 300 1 264 1 240 1 237 1 239 1 256 

Äldreomsorg 75-79 431 485 539 580 598 630 616 606 589 576 

Äldreomsorg 80-84 370 359 347 336 339 345 390 434 466 481 

Äldreomsorg 85-89 228 241 240 245 245 248 242 237 230 234 

Äldreomsorg 90+ 126 126 136 137 142 142 148 153 155 156 

Total befolkning Omsorg 2 541 2 563 2 582 2 625 2 624 2 630 2 636 2 665 2 679 2 703 

   22 19 42 -1 6 6 29 14 23 

9.3 Resursfördelning utifrån befolkningsförändring 2018-2019 

Målgrupp 

Ålders   

kategori 

Nyttjande 

grad  

Föränd 

befolkning 

2018 

prognos 

A pris 

2017  

mnkr 

Tillägg 

eller 

borttag 

KB 2018   

Föränd. 

befolkning 

2019 

A pris 

2018 

prel.  

Tillägg 

eller 

borttag 

KB 2019   

Summa 

2018+2019 

Nettoförändr

ing 

Förskola  1-5 år 92% -15 0,073 -1,116   3 0,076 0,251   -0,865 

Förskoleklass 6 år 100% 17 0,037 0,640   -20 0,041 -0,799   -0,158 

Grundskola 7-15 år 100% 14 0,070 0,957   17 0,073 1,201   2,158 

Skolbarnomsorg 6-9 år 82% 13 0,013 0,179   -6 0,014 -0,088   0,091 

Skolbarnomsorg 10-12 år 36% 3 0,013 0,042   1 0,014 0,016   0,058 

Gymnasium 16-18 år 100% -10 0,126 -1,261   2 0,132 0,311   -0,950 

Gymnasium 
över 18 
år 100% 0 0,126 0   

                  
             0 0,132           0   

                                               
                0 

Summa BoU     22   -0,559   -3   0,892   0,333 

Äldreomsorg 65-79 100% 21 0,015 0,324   21 0,016 0,340   0,664 

Äldreomsorg 80-89 100% 0 0,093 0,000   -13 0,097 -1,217   -1,217 

Äldreomsorg 90+ 100% 0 0,245 0,000   10 0,253 2,659   2,659 

Summa 
Äldreomsorg     21   0,324   19   1,782   2,106 

Livsmedel  1-5 år 92% -15 0,002 -0,036   3 0,002 0,008   -0,028 

Livsmedel 6 år 100% 17 0,002 0,029   -20 0,002 -0,033   -0,005 

Livsmedel 7-15 år 100% 14 0,002 0,023   17 0,002 0,028   0,051 

Livsmedel 6-9 år 82% 13 0,001 0,014   -6 0,001 -0,007   0,007 

Livsmedel 10-12 år 36% 3 0,001 0,003   1 0,001 0,001   0,004 

Summa Livsmedel     32   0,034   -5   -0,003   0,031 

Demografibaserat 
anslag     75   -0,201   11   2,670   2,470 

 
*prislappen för 2017 delas ut för budget 2018. Avsättning för löneökningar görs centralt och kompenseras under 
budgetåret. 
 

Förändringar elever och äldre 
Detta är ett prognosantagande för budget 2018-2019.  

 
Barn och utbildning 
Den senaste prognosen visar en ökning av antalet elever 
inom förskoleklass och grundskola samt fritids. Även 
elevtalen inom grundskolan väntas öka betydligt. Inom 
gymnasieskolan minskar antal elever.  
 

Totalt ökar antalet elever inom ålderskategorierna men 
pga. att prissättningen är olika för ålderskategorierna så 
blir det en minskning  totalt av sektor barn och 
utbildnings ram med -0,559 mnkr för år 2018, och en 
utökning av ram med 0,892 mnkr  år 2019. Avräkning 

får göras vid uppföljningen av 2018 mot verkligt utfall. 
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Livsmedel 
För livsmedelsbudgeten sker tilldelning endast utifrån 
förändring av barn i förskola till elever i grundskolan. 
Inom ålderskategorin prognostiseras en nettoökning med 
32 elever år 2018 och men en nettominskning med -5 
elever år 2019. Det innebär en utökning av ram år 2018 

med 0,034 mnkr och för år 2019 0,003 mnkr. Avräkning 
får göras vid uppföljningen av 2018 mot verkligt utfall. 
 
Äldreomsorg  
Antalet äldre ökar mest inom ålderskategorin 65-79 år 
för både 2018-2019. I budget 2019 ses en minskning av 
80-89 år men en motsvarande ökning av 90 år och äldre. 
Det innebär en ökning av invånarna med ca 20 invånare 
båda åren. Och därmed en utökning av ram med 0,384 
mnkr år 2018 och ytterligare en ökning av ram år 2019 
med 2,096 mnkr. Avräkning görs vid uppföljningen av 
2018 mot verkligt utfall.  

 
Eftersom man i modellen kompenserar för 100 % av 
befolkningen inom äldreomsorgen så måste en 
avstämning göras årligen så att nettokostnaden ändå 
anpassas mot standardkostnaden. Nyttjandegraden som 
är satt till 100 % måste utvärderas. 
 
Modellen är förenklad därför måste avstämningar göras. 
Målet med resursfördelningen var att nå 
standardkostnaden och att verksamheten effektiviseras 
så att man har möjlighet att täcka det ökade behovet av 
äldre (demografin). Omfördelningsbeslutet syftar till att 

äldreomsorgen ska närma sig standardkostnaden, därför 
måste det årligen ses över. 
 
Nyttjandegrad inom särskilt boende samt hemtjänst. 

Ca 31 % nyttar kommunal verksamheterna inom 
hemtjänst och särskilt boende. Befolkningsprognosen 
för år 2017 är 724 personer 80+. Det skulle innebära 
att 101 personer nyttjar kommunens boenden.  I den 
senaste befolkingsprognosen visar att invånarna 80+ 
skulle vara 871 personer år 2026 ( en ökning med 147 

personer). Av de 871 personer skulle 122 personer 
nyttja särskilt boende och  148 personer hemtjänst. 
Idag har kommunen 123 särskilda boendeplatser. 
 

År 2014 2015 
Prognos 

2026 

 Invånare 80+, antal 707 710 871 

 Invånare 80+ i särskilt boende äldre, antal 107 101 122 

 Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%) 15,1 14,2 14,0 

 Invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) 16,8 16,5 17,0 

 Invånare 80+ som var beviljade hemtjänst i 
ordinärt boende eller bodde permanent i 
särskilt boende, andel (%) 32,0 30,7 31,0 

Källa: Socialstyrelsens individstatistik 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Invigning Önnebacka förskola. Fotograf Lotta Karlsson 
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10. Drift och investeringsredovisning 
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk 

hushållning. 

10.1 Ekonomiska ramar nämnder (Kommunbidrag)  

 Budget Budget Budget Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2 018 2 019 2 020 2 021 
Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Ökade kapitalkostnader skolutredning  samt 

nytt äldreboende anpassningsbehov   0,000 0,000 -2,728 -4,583 0,000 0,000 

Kommunstyrelsen  595,6 584,052 583,594 578,594 573,594 -11,561 -0,459 
Byggnämnden  2,001 1,996 1,991 1,991 1,991 -0,005 -0,005 
Lönenämnd 2,500 2,500 2,572 2,649 2,649 0,000 0,072 
Kommunfullmäktige 0,901 0,901 0,901 0,901 0,901 0,000 0,000 
Revisionen 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0,000 0,000 
Överförmyndarnämnden 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0,000 0,000 
Valnämnden 0,010 0,410 0,110 0,010 0,010 0,400 -0,300 

Summa nämnder 602,727 591,561 590,869 583,118 573,535 -11,166 -0,692 

Förändringar 2016-2017 
Under 2016 och 2017 ökades nämndernas ramar rejält. 
Under 2016 utökades ramarna med totalt 34,8 mnkr, 
varav 16,6 mnkr i verksamhetsökningar. Resterande 
medel som tilldelats är kompensation för pris-och 
löneökningar samt kapitalkostnader.   
 
Främsta utökningarna var inom barn och Utbildning 6,6 
mnkr dels tilläggsanslag för ej genomförda åtgärder 
2015 samt ny förskoleavdelning samt ökat antalet barn 

inom fritids, förskola och gymnasium och nya priser 
samt satsning på datorer. Inom 
Kommunledningskontoret ökades KS förfogandepost 
med 5,3 mnkr från skattehöjningen på 0,95 öre. Två 
projektanställningar inom IFO 1,1 mnkr ,ökning inom 
omsorg för ny avdelningschef 0,8 mnkr, ökat underhåll 
0,8 mnkr, personalförstäkning LSS boende 1,8 mnkr. 
 
Under 2017 ökades ramarna ytterligare med 28,1 mnkr 
varav 9,6 mnkr var verskamhetsutökningar. De främsta 
utökningarna var till Individ och familjeomsorgen med 6 
mnkr, förkola 6 mnkr samt  utökning ram för lokaler 

inom Samhällsbyggnad. 
 
Förändringar 2018-2019 
Kommunstyrelsens ram för 2018 är 584,052 mnkr, en 
minskning jämfört med 2017 med 11,561 mnkr. 8,45 
mnkr av de 11,561 mnkr är redan konsekvensbeskrivna 
och beslutade hösten 2017 och ska verkställas.  
 
I kommunstyrelsens handling finns konsekvens-
beskrivning av den generella anpassningen på 1,53 
mnkr för respektive budgetår 2018-2019 samt redan 
antaget omfördelningsbeslut inom äldreomsorgen 2,0 

mnkr  för respektive budgetår 2018-2019 samt 
omprioriteringar som gjorts inom respektive sektor. 
 
De avsättningar för löneökningar kommer att utfördelats 
till kommunstyrelsens ram efter lönerevisionen. Dessa 
avsättningar ligger centralt.  
 
Byggnadsnämnd  
Generell besparing 0,005 mnkr för vardera budgetår 
2018/2019. 

 
Lönenämnden 
Nämndens ram är oförändrad. Nämnden får 
kompensation för löner och priser. Nämnden har ett 
effektiviseringskrav på 2%.  
 
Valnämnd 
Nämndens ram ökas med  0,400 mnkr år 2018 pga. 
valår. Ramen sänks år 2019 med -0,300 mnkr. 
Kvarstående 0,100 mnkr för kommande Europaval. 

Oförändrat för övriga nämnder. 
 
Kommunstyrelsens förfogandepost 
Under 2018 ska 1,1 mnkr återföras till KS förfogande 
från IFO eftersom projektet avslutas. I 
Kommunstyrelsens förslag fortsätter en tjänst inom IFO 
samt att man återinför tjänsten som 
verksamhetsutvecklare. I KS förfogande finns kvar 4,8 
mnkr.  
 
År 2017 2018 2019 

IB 5,3 4,9 4,8 

2,0 tjänst (försörjningsstöd samt 
missbruk) tillfällig   1,1   

Öka livsmedelsbudgeten: ökning 
med två kr per måltid -0,5     

Fortsatt tjänst försörjning IFO   -0,55   

Verksamhetsutvecklare KLK   -0,6   

Summa KS Förfogande (mnkr) 4,8 4,8 4,8 
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Ramförändringar över tid nämnder 
Ramförändringar  2017 2018 2019 2020 2021 

            

Ram Nämnder 602,727 591,561 590,869 583,118 573,535 

Ramändring totalt 28,077 -11,166 -0,692 -7,751 -9,583 

            

Ökade kapitalkostnader skolutredning samt nytt 
äldreboende  ej förslag till anpassning       -2,728 -4,583 
           
Kommunstyrelsen totalt 595,613 584,052 583,594 578,594 573,594 

Ramändring 28,132 -11,561 -0,459 -5,000 -5,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 15,163 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)  0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav   -2,000 -2,000 -5,000 -5,000 
Verksamhetsförändringar utökningar 9,689 1,740 0,400 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar anpassningar   -11,100 -1,529 0,000 0,000 
Resursfördelning Demografi   -0,201 2,670 0,000 0,000 
Tillfällig KB migration /Succesiv återställande av 
resultat -3,937 0,000 0,000 0,000 0,000 

  0,000 0,000 0,000     

            

Kommunledningskontor ram 58,703 59,748 60,031 60,581 60,581 
Ramändring 13,103 1,045 0,283 0,550 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 9,963 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 3,797 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,000 1,190 0,400 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) -0,298 -0,145 -0,117 0,000 0,000 
Tillfälligt KB migration -0,359         
KS förfogande   -0,050 0,000 0,550 0,000 

            

Sektor Omsorgs ram 224,653 214,982 214,173 208,623 203,623 
Ramändring 0,011 -9,671 -0,809 -5,550 -5,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 3,056 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -6,696 0,000 0,000 0,000 0,000 

Verksamhetsförändringar ( utökningar) -1,320 0,550 0,000 -0,550 0,000 

Verksamhetsförändringar (besparingar) 0,000 -8,545 -0,591 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav IFO o ÄO 0,000 -2,000 -2,000 -5,000 -5,000 
Resursfördelning Demografi Äldreomsorg 0,000 0,324 1,782 0,000 0,000 
Tillfälligt KB migration -2,179         

            

Avdelning Ledning 45,873 43,585 42,994 42,994 42,994 
Ramändring   -2,288 -0,591 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader -0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 46,013 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) 0,000 -2,288 -0,591 0,000 0,000 

            

Avd. Individ och familjeomsorgens ram 44,395 43,845 43,845 43,295 43,295 
Ramändring 2,602 -0,550 0,000 -0,550 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 0,688 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav sänka nettokostnaderna mindre än 
46,9 mnkr (2018), 42,9 mnkr (2019) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) -1,650 0,550 0,000 -0,550 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) 6,000 -1,100 0,000 0,000 0,000 
Tillfälligt KB migration -1,992         

            

Avd. Vård o Äldreomsorgs ram 86,232 79,494 79,276 74,276 69,276 
Ramändring -44,194 -6,738 -0,218 -5,000 -5,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 1,556 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -46,580 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav 0,000 -2,000 -2,000 -5,000 -5,000 
Resursfördelning Demografi 0,000 0,324 1,782 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,830 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar)   -5,062 0,000 0,000 0,000 
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Ramförändringar  2017 2018 2019 2020 2021 

Avd. Stöds ram 48,153 48,058 48,058 48,058 48,058 
Ramändring -4,269 -0,095 0,000 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 0,953 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -5,685 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 1,150 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) -0,500 -0,095 0,000 0,000 0,000 
Tillfälligt KB migration -0,187         

            

Sektor barn o Utbildnings ram 213,297 210,680 211,011 211,011 211,011 
Ramändring 6,393 -2,617 0,331 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 2,624 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -1,239 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Resursfördelning Demografi 0,000 -0,559 0,892 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) 6,407 -2,058 -0,561 0,000 0,000 

            

Sektor Samhällsbyggnads ram 98,960 98,642 98,379 98,379 98,379 
Ramändring 8,626 -0,318 -0,263 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader -0,481 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 4,202 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Resursfördelning Demografi 0,000 0,034 -0,003 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) 4,900 -0,352 -0,260 0,000 0,000 

            

Byggnadsnämndens ram 2,001 1,996 1,991 1,991 1,991 
Ramändring -0,004 -0,005 -0,005 0,000 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader -0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) 0,000 -0,005 -0,005 0,000 0,000 

            

Lönenämndens ram 2,500 2,500 2,572 2,649 2,649 
Ramändring -0,117 0,000 0,072 0,077 0,000 
Ramkompensation för pris-och löneökning samt 
kapitalkostnader 0,000 0,049 0,072 0,077 0,000 
Organisationsförändringar (flytt av verksamhet)* -0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 
Effektiviseringskrav 2 %   -0,049       
Verksamhetsförändringar ( utökningar) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetsförändringar (besparingar) -0,053 0,000 0,000 0,000 0,000 

            

Smånämnder 2,613 3,012 2,712 2,612 2,612 
Ramändring 0,066 0,400 -0,300 -0,100 0,000 
Kommunfullmäktiges ram 0,901 0,901 0,901 0,901 0,000 
Revisionens ram 0,741 0,741 0,741 0,741 0,000 
Överförmyndarnämndens ram 0,960 0,960 0,960 0,960 0,000 
Valnämndens ram 0,010 0,410 0,110 0,010 0,000 
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10.2 Resultatbudget  

  Budget Budget Budget Budget Budget 

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamheterna intäkter 93,8 94,7 95,7 96,6 97,6 

Verksamheternas kostnader -684,6 -701,8 -710,1 -720,4 -733,5 

Avskrivningar -23,5 -19,2 -21,1 -19,2 -18,5 

Verksamhetens nettokostnad -614,3 -626,3 -635,6 -643,0 -654,4 

            

Skatteintäkter 458,5 473,3 490,9 497,5 511,7 
Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 173,9 172,5 166,7 171,2 170,2 

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Finansiella kostnader -5,6 -6,6 -9,0 -12,4 -13,9 

Skatter och finansnetto 626,9 639,2 648,7 656,4 668,0 

            

Budgeterat resultat 12,6 12,9 13,2 13,4 13,6 

 

Resultatbudget 
Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet under 
en viss tidsperiod och förklarar hur det har uppkommit. 
Beräknade kostnader utgörs av verksamhetens 
nettokostnader och beräknade avskrivningar för 
befintliga och planerade investeringar. Intäkterna 
består i huvudsak av skatteintäkter och statliga bidrag. 
Genom att minska de totala intäkterna med de totala 
kostnaderna framkommer förändringen av det egna 
kapitalet (årets budgeterade resultat).  
 

Kommunen budgeterar 2018 ett resultat på 12,9 mnkr.  
Finansiella målet är 2 % av skatter och bidrag och är 

12,9 mnkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Flygbild ut mot havet Saltkällan. Per Pixel Petersson  
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10.3 Ekonomisk sammanställning 10 års översikt 

I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en 

tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.   

  Resultaträkning           

  Utfall Utfall  Utfall Utfall Utfall Budget  Budget Budget Plan Plan 

(Belopp i mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                      

Verksamhetens intäkter 123 105 116 125 189 94 95 96 97 98 
Verksamhetens kostnader -581 -584 -629 -656 -734 -683 -702 -710 -720 -734 

Avskrivningar -19 -16 -17 -19 -22 -24 -19 -21 -19 -19 

Verksamhetens nettokostnader -477 -495 -530 -550 -567 -613 -626 -635 -643 -654 

                      

Skatteintäkter 371,0 383 392 405 439 458 473 491 497 512 

Generella statsbidrag och                    
utjämningsbidrag 121,4 125 141 147 171 174 173 167 171 170 

Avgifter utjämningssystemet     -1 2 2           

Finansiella intäkter 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -6 -6 -7 -5 -5 -7 -7 -9 -12 -14 

Resultat före extraordinära 

poster 11 11 -2,0 1 40 12,6 12,9 13,2 13,3 13,6 

                      

Extraordinära intäkter 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Årets resultat 11 11 -2,0 0 40 12,6 12,9 13,2 13,3 13,6 

                    

Balansräkning Balansräkning           

(Belopp i mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
                      

Anläggningstillgångar 382 388 386 420 428 451 510 599 730 795 

Omsättningstillgångar 118 123 129 129 213 213 213 213 213 213 

Summa tillgångar 500 511 515 549 641 664 723 812 943 1008 

                      

Eget kapital 182 192 190 191 230 243 255 269 282 296 

Skulder 317 319 325 358 411 422 468 543 661 712 

Summa skulder 500 511 515 549 641 664 723 812 943 1008 

                      
  Nyckeltal kommunen           

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kostnader/intäkter                     

Årets resultat per invånare, kr 706 1046 -186 17 3823 1228 1260 1284 1297 1327 

Resultat enligt balanskrav 10 12 0 0 35 0 0 0 0 0 

Nettokostnadsandel av skatter                      

och statsbidrag, % 97 97 99 100 93 97 97 97 96 96 

Kassalikviditet 46 40 79 68 101           

Långsiktig betalningsförmåga                     

Soliditet, % 36 38 37 35 36 37 35 33 30 29 
Soliditet inkl. ansv.förb., % -11 -12 -10 -7,5 1,0 3,4 5,6 7,0 7,8 9,0 

Låneskuld                     

Låneskuld, mnkr 205 205 205 217 217 180 222 293 406 454 

Investeringsverksamhet                     

Nettoinvestering 33 36 24 41 21 47 78 110 150 84 

Självfinansieringsgrad % 93 74 63 46 294 77 41 31 22 38 

Självfinansieringsgrad 

reinvesteringar %             66% 90% 99% 189% 

Resultat                     
Årets resultat 11 11 -2,0 0,0 40 12,6 12,9 13,2 13,3 13,6 

Årets resultat / skatteintäkter och 

generella statsbidrag (%) 2,3% 2,1% -0,4% 0,0% 6,5% 2,0% 2,0% 2% 2% 2% 

Kommunens skattesats 22:33 22:83 22:83 22:68 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 

                      

Invånarantal utfall 31 dec 10 173 10 205 10 243 10 205 10 361           

Invånarantal 1 nov utfall 10 187 10 226 10 204 10 226 

 

10 360 
 

          

Invånarantal 1 nov antagande 

budget   10230 10 190 10 200 10 220 10 220 10 260 10 260 10 270 10 280 

Diff mot budget   -43 36 4 6        
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10.4 Investeringsbudget  

Nedan presenteras investeringsbudget 2018-2019, 
samt plan 2020-2021.  
 
Enligt god ekonomiska hushållning ska 
nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade 
verksamheten (efter avdrag för amorteringar på 
utlämnade lån och försäljningar) finansieras av 
avskrivningar och resultat till 100 %. Det motsvarar ca 
32 mnkr i investeringsutgifter för budget 2018.  

 
Inför budget 2018 redovisas investeringarna dels som 
nyinvestering och dels som reinvestering.  
 
Med reinvestering avses investeringar för att byta ut 
befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en 
värdehöjande investering utan syftar till att behålla 
befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas 
som löpande investeringar. En nyinvestering är en 
planerad och uttalad satsning på värdehöjande 
åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad. 
 

Årets sammanställning innebär att den totala 
investeringsvolymen för 2018 uppgår till 77,8 mnkr. Av 
de 77,8 mnkr klassas 29,4 mnkr som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 48,4 mnkr. Den 
största investeringsutgiften är ny och ombyggnad av 
Centrumskolan. 
 
För budget 2019 är den totala investeringsvolymen 
111,1 mnkr varav 72,9 mnkr klassas som 
nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 
38,3 mnkr. Den största investeringsutgiften är ny och 
ombyggnad av Bruksskolan samt uppstart nytt 

äldreboende. 
 
Det innebär att målet med självfinansiering av 
reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för perioden. 

Självfinansieringsmål 2018 2019 2020 2021 

Självfinansiering av 
reinvesteringar 100 % 66% 90 % 99% 189% 

Reinvesteringar mnkr 48,4 38,3 32,9 17 

Resultat och 
avskrivningar  32,0 34,2 33,5 32 

 
Kommunen kommer att behöva öka sina lån med 304 
mnkr under perioden 2018-2021  
 
Strukturinvestering 342 mnkr 
 
Ny och ombyggnation skolor strukturutredning 
Efter inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen i april ska 
förvaltningen utgå från befintlig struktur i 
skolutredningen. Den totala investeringsutgiften för 

utredningen är 132 mnkr fram till år 2023.  
 
Utöver de 132 mnkr tillkommer inventarier till 15 nya 
klassrum och 5 avd. förskola Dingle på 2,750 mnkr.  
 
När hela investeringsutgiften är genomförd kommer de 
årliga driftkostnaden belasta resultatet med 8,3 
mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för 
planperioden 2020-2024. 
 
 
 

 

 

Nytt äldreboende  
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 
201 mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas 
aktiveringen av investeringen ske i redovisningen.  
 
Utöver de 201 mnkr så tillkommer investeringar för 
inventarier samt IT struktur (Datorer/larmsystem) på 
de nya boendet. Beräkningen är baserad på lägenheter, 
gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, 
hemtjänstlokal, it struktur, lokaler för sjuksköterskor. 
Totala investeringsutgiften är 6,315 mnkr.  
 

När hela investeringsutgiften är genomförd kommer de 
årliga driftkostnaden belasta resultatet med 12,7 
mnkr. Denna ökade driftkostnad är inte finansierad för 
planperioden 2020-2024. 
 
En totalt ökad driftkostnad på 21 mnkr innebär dessa 
strukturinvesteringar för kommunen. Dessa kostnad 
kräver effektiviseringar inom kommunen då denna 
kostnad tränger ut annan verksamhet.  

 
Första spadtaget Tegelbrukstomten. Fotograf Lotta Karlsson 

 

Arbetena med 28 nya tomter på Tegelverket har 
påbörjats. Försäljnings- och optionsavtal har tecknats 
avseende 24 tomter. 
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Sammanställning 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan  
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen varav 77,1 110,4 152,5 92,6 
Bygg 0,75 0,75 0,75 0,75 

Totalt för kommunen  77,8 111,1 153,3 93,4 

 

Av kommunstyrelsens totala investeringar har man delat upp investeringarna i reinvestering och nyinvestering. 

 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan  
2020 

plan 
2021 

Summa kommunen  77,8 111,1 153,3 93,4 

Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 17,0 

Nyinvesteringar  29,4 72,9 120,4 76,5 

 
 

10.5 Sammanställning strukturinvesteringar  
Nedan redovisas de stora investeringar som planeras. Totalt 342 mnkr i investeringsbehov fram till år 2023. Detta 
innebär en årlig driftkostnad på 21 mnkr.  
 

ÅR (mnkr) 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

totalt 

Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 201,0 

Inventarier samt IT Äldreboende 
nyinvestering 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0 

 
6,3 

Skolutredning befintlig struktur 
nyinvestering 22,0 11,0 9,0 10,0 0,0 0 

 
52,0 

Skolutredning befintlig struktur 
reinvestering 20,0 20,0 18,0 5,0 10,0 7,0 

 
80,0 

Inventarier skolutredning 
nyinvestering 0 1,0 1,0 0,8 0,0 0,0 

 
2,75 

Strukturutredningar summa  43,0 82,0 128,0 72,1 10,0 7,0 342,05 

 

Specificering plan Skola 

 År (mnkr) 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 Summa 

               

Skolutredning befintlig struktur          

Centrumskolan reinvestering 20,0        

Centrumskolan nyinvestering* 20,0       40,0 

          

Kungsmarkskolan reinvestering      7,0  

Kungsmarkskolan nyinvestering 
kök/cafeteria 2,0       9,0 
          

Bruksskolan reinvestering  20,0       

Bruksskolan nyinvestering  11,0      31,0 
          

Munkedals skola reinvestering   15,0      
Munkedals skolan reinvestering 
trafiklösning   3,0      

Munkedalsskolan nyinvestering   9,0     27,0 

         
          

Hedekas reinvestering    5,0     

Hedekas nyinvestering    10,0    15,0 
          

Hällevadsholm reinvestering     10,0   10,0 
           

  42, 0 31,0 27,0 15,0 10,0 7,0 132,0 

*förskola Dingle ingår 
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Beräkning av driftkostnad för strukturutredningarna 

Mnkr 
Budget 
2019 

Plan  
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 totalt 

Driftkostnad skolutredning 0 5,1 1,2 0,7 0,5 0,2 7,8 

Inventarier skola 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 

Driftkostnad Äldreboende 0 0 6,0 6,0 0,0 0,0 11,9 

Inventarier Äldreomsorg 0 0 0,8 0 0 0 0,8 

Totala kommande driftkostnader 0 5,1 7,3 6,8 0,6 0,2 20,9 

 

 
Specificering reinvesteringar  

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Kommunledningskontoret reinvestering 2,950 3,350 4,100 2,600 

DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 0,250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,200 0,100 0,05 0,05 
UTBYTE PC/satsning it skola 2,500 2,500 2,300 2,300 
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA 0,000 0,500 1,50 0,00 

Sektor för BoU reinvestering 1,700 1,355 0,865 0,415 

KUNSKAPENS HUS 0,500 0,100 0,100 0,100 
KONST I OFFENTLIGA MILJÖER  0,100 0,100 0,100 0,100 
FÖRVALTNINGSLEDNING 1,100 1,155 0,665 0,215 

Sektor Omsorg reinvestering 0,800 0,800 0,800 0,800 

ARBETSTEKN HJÄLPMEDEL ÄO,STÖD,IFO 0,150 0,150 0,150 0,150 

GEM INVENTARIER ÄO 0,450 0,450 0,450 0,450 
LARM ÄO 0,100 0,100 0,100 0,100 
Inv MuSoLy Magna Cura 0,100 0,100 0,100 0,100 

 

Gata/mark reinvestering 4,600 5,600 2,100 1,600 

BELÄGGN O BROARB 0,800 0,800 0,800 0,800 
GÅNGBRO BRÅLAND 0,000 0,000 0,500 0,000 
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 0,300 
GC SKOLVÄGEN 1,000 1,500 0,000 0,000 
TORGET MUNKEDAL 1,000 0,000 0,000 0,000 
HÅBY RONDELL 0,000 1,500 0,000 0,000 

SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 0,500 
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0,000 0,000 

 

Fastigheter reinvestering 15,250 5,400 5,800 5,300 

OMBYGGNATION  KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 0,800 
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS 

FÖRSKOLA 2,350 0,000 0,000 0,000 

HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 0,100 

OMBYGGNATION EKEBACKEN 0,000 0,000 0,000 1,000 

PLANERAT UNDERHÅLL FD KUNSKAPENS HUS 2,000 0,000 0,000 0,000 

MUNKEDALS UTVECKLINGSCENTRUM 2,000 2,000 2,000 2,000 

PLANERAT UNDERHÅLL HERRGÅRD FOSS  1,000 0,000 0,000 0,000 

UPPRUSTNING GULLMARSSALEN 0,200 0,000 0,000 0,000 

UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER 0,300 0,000 0,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN 2,000 0,000 0,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET 0,000 1,000 0,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL 0,000 0,000 1,000 0,000 

PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN  0,000 0,000 0,500 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS 
FÖRSKOLA 3,000 0,000 0,000 0,000 

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 0,400 

FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,000 0,000 

ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget  
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Städ reinvestering 0,200 0,200 0,200 0,200 

STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 0,200 

Kost reinvestering 0,300 0,300 0,500 0,500 

KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,500 0,500 

Park & skog reinvestering 2,550 1,250 0,550 0,550 

NYA BRYGGOR GÅRVIK 1,000 0,000 0,000 0,000 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 0,250 
REDSKAP 0,300 0,300 0,300 0,300 
SKOGSTRAKTOR 1,000 0,000 0,000 0,000 

SOPMASKIN 0,000 0,700 0,000 0,000 

Skolutredning reinvestering 20,000 20,000 20,000 5,000 

Skolutredning befintlig struktur reinvestering 20,000 20,000 18,000 5,000 

Summa reinvesteringar 48,350 38,255 32,915 16,965 
 
 

Specificering nyinvesteringar  

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget  
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

 

Gata/mark nyinvestering 5,100 9,600 9,600 8,600 

BELÄGGNING MÖE 0,000 0,000 1,000 0,000 
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 0,300 
UTB BOSTADS/IND OMRÅDE 0,300 0,300 0,300 0,300 

EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA SÄLEBY 0,000 0,000 2,000 3,000 
EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY  0,000 1,000 0,000 0,000 
EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS  0,000 1,000 1,000 0,000 
GC-VÄG GLÄBORG 0,000 2,000 0,000 0,000 
EXPLOATERING OMLÄGGNING VADHOLMSVÄGEN 1,000 2,000 0,000 0,000 
EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR 0,000 0,000 4,000 0,000 
EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR 0,000 0,000 0,000 2,000 
GC UTMED STALEVÄGEN 0,000 2,000 0,000 0,000 
GÅRVIK STRANDZON 2,000 0,000 0,000 0,000 
GC SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000 
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0,500 0,000 0,000 0,000 

OFFENTLIG TOALETT 0,000 1,000 0,000 0,000 
EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000 

EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM  0,000 0,000 0,000 3,000 
EXPLOATERING UTBYGGNAD BOSTADSOMRÅDE 
(TEGELVERKET) 1,000 0,000 0,000 0,000 

 

Fastigheter nyinvestering 0,600 0,500 0,000 0,000 

GÅRVIK TOALETT  0,000 0,500 0,000 0,000 

TILLTRÄDESSKYDD FORUM 0,400 0,000 0,000 0,000 

SKYDD SERVER/IT 0,200 0,000 0,000 0,000 

 

Strukturutredningar nyinvestering * 23,000 62,000 110,000 67,065 

Nyinvestering äldreboende 1,000 50,000 100,000 50,000 
Inventarier + IT nytt äldreboende nyinvestering 0,000 0,000 0,000 6,315 
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering 22,000 11,000 9,000 10,000 
Inventarier struktursatsning Skola/förskola 

Dingle nyinvestering   1,000 1,000 0,750 

 

Detaljplaner Plan och Bygg nyinvestering 0,750 0,750 0,750 0,750 

Detaljplaner 0,750 0,750 0,750 0,750 

 

Summa Kommunen Nyinvesteringar 29,450 72,850 120,350 76,415 
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Beskrivning av investeringar per projekt  
2018 
 
 
• Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr):  
Investeringen avser främst nätverksprodukter för 
datakommunikation. Det större antalet datorer och 
kraven på snabbare datakommunikation tillsammans 
med allt större datamängder kräver investeringar i 

nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden 
IT-kommunikation. Utbyggnaden görs löpande när 
Behov uppstår. Det finns idag ett särskilt 
utbyggnadsbehov av nätverk i kommunens 
äldreboenden.  
 
• Beslutsstöd Uppföljningssystem (0,200 mnkr):  
Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene. 
 
• Utbyte PC (2,500 mnkr) 
Investeringen avser fortlöpande utbyte av befintliga 
datorer. Investeringen tar också höjd för en 

ambitionshöjning inom barn- och utbildnings 
verksamheten i riktning mot Skolverkets IT 
Strategi att varje elev ska ha tillgång till egen dator. 
 
Investeringen görs löpande under året när behov 
uppstår. För 2017 finns önskemål att ge varje elev i 
årskurs 7 egen dator. Bedömd investering 570 tkr. 
Därutöver finns önskemål om förtätning med datorer 
på Kunskapens hus, Bruksskolan och 
Kungsmarksskolan á 275 tkr. Utöver önskemålet finns 
behov av löpande utbyte av befintlig utrustning, såväl 
inom skolan som i övriga verksamheter.  

 
Inom skolverksamheten finns i dag ca 135 datorer som 
inköptes 2014 och som bör bytas ut inom kort. 
Härutöver finns datorer i övriga verksamheter som 
kommer att behöva bytas ut löpande. Äskandet för 
2017 (64 tkr) avser kvarvarande medel från 2016 och 
att dessa förs över till 2017.  
 
För 2018-2019 äskas anslag för att bygga ut med 
datorer i skolan så att varje elev har tillgång till egen 
dator i enlighet med Skolverkets IT-strategi. 

 
Diskussioner ska påbörjas lokalt om vilken typ av 
elektronisk utrustning som ska tillhandahållas eleverna 
beroende på ålder. 
 
I förskola och de lägre årskurserna 
kan eventuellt läsplattor ha ett större pedagogiskt 
värde. Eventuellt inköp av läsplattor faller under 
skolverksamhetens eget investeringsutrymme. Om 
antagande ändå görs att varje elev ska ha egen dator 
är investeringsbehovet ca 825 enheter, sammanlagt 
4,125 tkr. Till det kommer det ordinarie behovet på 

omsättning av befintlig utrustning. 
 
• Upphandling ekonomisystem (0 mnkr):  
Ekonomisystemet måste upphandlas, 
engångskostnaderna i samband med bytet redovisas 
som investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 
och avslutas 2020. 
 
• Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 

 

• Gemensamma inventarier Omsorg (0,450 mnkr):  
Investering avser möbler och övriga inventarier till 

äldreboenden (0,300) och inom Stöd (0,100) och IFO 

(0,050 mnkr). 

 
• Verksamhetssystem Omsorg (0,100 mnkr):  
Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna 
Cura. 

 
• ÄO larm (0,100 mnkr):  

Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. 
Investeringen får göras i takt med den pågående och 
planerade strukturförändringen av kommunens 
äldreboende.  
  
• Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i 

kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s.k. 1 % 
regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av 
budgetens maxnivå sänks den till 0,100 mnkr. 

 
• Inventarier barn o utbildning (1,700 mnkr):  

Komplettering av möbler, inventarier samt maskiner 
på olika förskola, skolor, bibliotek, fritidsverksamhet 
samt konst i offentliga miljöer. 
 
• Gata mark 9,700 mnkr 
 
• Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och 
anläggningar 
 
• Gångbro Bråland (0 mnkr): 

Upprustning av kommunal bro. 
 
• Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja 
säkerheten i gatubelysningsanläggningarna. 
 
• GC Skolvägen (1,000 mnkr): 
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i anslutning 
till Munkedalsskolan. 
 
• Torget Munkedal (1,000 mnkr): 
Upprustning av Torget i Munkedal. 

 
• Håby rondell (0 mnkr): 
Enligt avtal med Trafikverket. Byggs om så det blir 
utbyggnad inom ”köpcenterområdet”. 
 
• Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar 
även möjlighet för samhällsföreningar m fl. att söka 
bidrag. 
 
• Bro bruksvägen/älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick 

och behöver renoveras 2017-2019. 
 
• Beläggning Möe (0 mnkr):  
Toppbeläggning inom området. Vägen överlämnas 

därefter till vägförening. 
 
• Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
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• Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
• Exploatering industriområde västra Säleby (0 mnkr): 
Område för verksamheter som planläggs. Utbyggnad 

förbereds. 
 
• Exploatering industriområde östra Säleby (0 mnkr): 
Toppbeläggning av gata i området. 
 
• Exploatering bostäder Korpås (0 mnkr): 
Utbyggnad av 10 kommunala tomter. 

 
• GC –väg Gläborg (0 mnkr): 
Utbyggnad av gc-väg mellan Håby och Gläborg. 

 
• Exploatering omläggning Vadholmsvägen (1,000 

mnkr): 
När detaljplanearbetet avslutats läggs 
Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för 
bostäder. 

 
• Exploatering Gläborg industriområde ( 0 mnkr): 

Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 
2020.  

 
• Exploatering Håby södra industriområdet ( 0 mnkr): 
Utbyggnad av verksamhetsområde. 

 
• CG utmed Stalevägen (0 mnkr): 
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket. 

 
• Gårviks strandzon (2,000 mnkr): 
Åtgärder för bättre tillgänglighet och kommunikation. 

 

• GC Saltkällan  (0 mnkr): 
Utbyggnad av gc-väg till badplatsen i samverkan med 
Trafikverket. 

 
• Handikappanpassad lekplats  (0,500 mnkr): 

Nybyggnad av lekplats. 
 

• Offentlig toalett  ( 0 mnkr): 
Ny offentlig toalett. 

 
• Erosionsskydd Saltkällan ( 0 mnkr): 
Förstärkningsarbeten runt om badplatsen. 

 
• Exploatering tomter Hällevadsholm ( 0 mnkr): 
Utbyggnad av villatomtområde i Hällevadsholm. 
 
• Exploatering utbyggnad bostadsområde Tegelverket 

(1,000 mnkr): 
Intresse finns att uppföra bostäder på Tegelverket. 
Kommunen anlägger gata mm och Munkedals Vatten AB 
va-ledningar. Totalt finns 28 byggrätter i området. 
Utbyggnaden påbörjas under 2017. 
 

• Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter 
verksamheters behov. 
 
• Planerat underhåll kök Kungshöjdens förskola (2,350 

mnkr):  
Upprustning och modernisering av kök.  

 

• Handikappanpassning (0,100 mnkr):  

Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 

• Ombyggnation Ekebacken (0 mnkr):  
Ombyggnad påbörjas då nytt äldreboende uppförts. 

 
• Planerat underhåll fd Kunskapens hus (2,000 mnkr):  
Verksamheten ökar i Kunskapens Hus och vsh är 
trångbodd. Ytterligare lokaler behöver tillskapas för att 
vsh ska fungera bättre.  

 
• Munkedals Utvecklingscentrum (2,000 mnkr): 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för 

såväl kommunala verksamheter som externa 
hyresgäster.  

 
• Planerat underhåll herrgård Foss (1,000 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning.  

 
• Upprustning Gullmarssalen Forum  (0,200 mnkr):  
Nytt möblemang mm. 

 
• Upprustning ledningsplatser (0,300 mnkr):  
Nytt möblemang mm. 

 
• Planerat underhåll Pipfabriken (2,000 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 

 
• Planerat underhåll GA Kommunförrådet (0 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 

 
• Planerat underhåll Dingle sporthall (0 mnkr):  
Nytt golv mm. 

 
• Planerat underhåll Sotarvillan (0 mnkr):  
Ska Sotarvillan vara kvar krävs viss upprustning. 

 
• Planerat underhåll Kungshöjdens förskola (3,000 

mnkr): 
Upprustning av ytskikt mm. 

 
• Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra 
säkerheten i kommunala lokaler. 

 
• Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i 
byggnaderna. 

 
• Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter.  

 
• Gårvik toalett (0 mnkr):  
Ny toalett vid badplatsen. 

 
• Tillträdesskydd Forum (0,400 mnkr):  
Ökad säkerhet i kommunhuset 

 
• Skydd server/IT (0,200 mnkr):  

Bättre datorsäkerhet. 
 
• Städ allmänt (0,200 mnkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver 
bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 

 
Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
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• Div bad,lek /handikappåtgärder badplats (0,250 

mnkr): 
Åtgärder vid badplatser. 

 
• Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av redskap. 
 
• Skogstraktor (1,000 mnkr)  
Ny traktor för skötsel av skog och mark. 
 
• Div. bad (1,000 mnkr):  

Åtgärder vid och material till badplatser mm. 
 

• Sopmaskin (0 mnkr): 
Ny sopmaskin. 
 
• Busshållplats (ej med i investeringsplan 1,0 mnkr) 
Resecentrum, beläget vid Munkedals station, behöver 
tillgänglighetsanpassas och fräschas till. En ritning/ 
beskrivning har tagits fram och kostnadsbedömts till 
ca 2 mnkr. Genom avtal med Regionen är kommunen 
ansvarig för busshållplatsen och dess funktion. 

Statsbidrag kommer att sökas via Västtrafik 
 
Strukturinvesteringar 342 mnkr 
 
Nytt äldreboende investeringsbehov 207,3 mnkr   
 
• Nytt äldreboende (1,000 mnkr):  
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen 
och ett samlat äldrecentrum.  Total investering på 201,0 
mnkr under perioden år 2018-2021. Investeringen 
ligger under Kommunstyrelsen, sektor 
Samhällsbyggnad. 

 

• Nytt äldreboende inventarier för 65 platser (6,315 
mnkr plan år 2021:  

Beräkningen är baserad på lägenheter, 
gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, 
hemtjänstlokal, it struktur, SSK lokaler. Investeringen 
uppskattas bli år 2021. Investeringen ligger under 
Kommunstyrelsen, sektor Omsorg. 
 
Skolutredning investeringsbehov 134,8 mnkr 

 
• Skolutredning befintlig struktur (42,000 mnkr)  
Efter översyn av skolfastigheter har en investeringsplan 
tagits fram som omfattar 132,0 mnkr under perioden år 

2018-2023. Investeringen ligger under sektor 
Samhällsbyggnad. 
 
• Inventarier för strukturutredningen av 

skolor/förskola Dingle ( 2,750 mnkr) över perioden 
2019-2021 

Investeringen avser inventarier för 15 nya klassrum. 
Beräkningen utgår från schablonbelopp, och totalt 
beräknas till en totalkostnad på 2,250 mnkr. Dessa 
fördelar sig på år 2019-2021. Inventarier till förskola 
Dingle 5 avd. beräknas till 0,5 mnkr under år 2019-
2020. Investeringen ligger under sektor Barn och 

Utbildning. 
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11. Nämndsredovisning 

 

11.1 Kommunstyrelsen 

Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningsorgan. Den har ett särskilt ansvar för 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
Styrelsen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. Ansvarar för frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. Styrelsen ska enligt kommunallagen 
lägga förslag till beslut i alla ärenden som ska behandlas 
av kommunfullmäktige, om inte någon annan nämnd 
har gjort det. 
Kommunstyrelsen ansvarar vidare för den översiktliga 
planeringen av användning av mark och vatten, 
bostadspolitiken samt utveckling av samhällsbyggandet 

i övrigt. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av den 
kommunala demokratin 

 

Beskrivning av nämndens verksamhet 
Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all 
verksamhet och är också anställningsmyndighet för all  

 

kommunal personal (oavsett var i organisationen de 
befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen 
en förvaltning bestående av kommunchef, tre 
verksamhetssektorer, Barn och Utbildning, Omsorg och 
Samhällsbyggnad samt en kommunledningsstab. 
Kommunchefen har helhetsansvar för kommunens 

verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen andel av kommunens budget är 98,8 
% resterande andel finns inom Byggnadsnämnd, 
Lönenämnd samt smånämnder.  

 

 
 

Ekonomisk översikt 

 Budget Budget Plan Plan Plan     

Nämndernas ram, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 
Föränd 
2018* 

Föränd 
2019* 

Ökade kapitalkostnader 
skolutredning samt äldreboende 
anpassningsbehov   0 0 -2,728 -4,583 0,000 0,000 

Kommunstyrelsen  595,613 584,052 583,594 578,594 573,594 -11,561 -0,459 

Kommunledningskontor  58,703 59,748 60,031 60,581 60,581 1,045 0,283 

varav till KS förfogande  4,868 4,818 4,818 5,368 5,368 -0,050 0,000 

Sektor för Samhällsbyggnad 98,960 98,642 98,379 98,379 98,379 -0,318 -0,263 

Sektor för Barn- och utbildning 213,297 210,680 211,011 211,011 211,011 -2,617 0,331 

Sektor Omsorg varav 224,653 214,982 214,173 208,623 203,623 -9,671 -0,809 

Avd. stöd 48,153 48,058 48,058 48,058 48,058 -0,095 0,000 

Avd. Individ och familjeomsorg 44,395 43,845 43,845 43,295 43,295 -0,550 0,000 

Avd. vård o äldreomsorg 86,232 79,494 79,276 74,276 69,276 -6,738 -0,218 

Avd Sektorsledning 45,873 43,585 42,994 42,994 42,994 -2,288 -0,591 
Inom kommunledningskontoret ligger utbetalningarna till Räddningstjänst, IT-nämnd och Miljönämnd samt pott för löneökning. 

  

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsens verksamhet är i huvudsak finansierad 
av kommunbidrag till det kommer ex äldreomsorgs- och 

barnomsorgsintäkter. De senaste åren har skett en ökning 
av finansiering genom riktade statsbidrag. Styrelsens 
kostnader har de två senaste åren överskridit budget. 
Inför budget 2017 är uppdraget att ekonomi och 
verksamhet ska vara i balans.  
 
Kommunstyrelsen har de senaste åren visat på en obalans 
gentemot budget. Detta trots en ökning av anslag samt 
ökade intäkter framförallt från Migrationsverket.  
 

Förvaltningen har nu arbetat fram åtgärder. Dessa 
åtgärder ligger dels inom linjen för kommunchefens 
verkställighet och dels av politiska beslut. Förslagen är 
framskrivna utifrån vilken hemtagningseffekt som 

beräknas för respektive år. Totalt uppgår åtgärderna i 
planen till 12,85 mnkr som helårseffekt för 2018. Till varje 
åtgärd finns en risk- och konsekvensbeskrivning.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 2016-11-09 § 167 var: 
• Kommunstyrelsen beslutar att godkänna åtgärdsplanen 

med undantag av punkten musikskola.  

• Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda 
möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan  
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• med skolan, se över alternativa driftsformer och i 

denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen och utreda 
de ekonomiska konsekvenserna samt återkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till beslut.  

• Kommunstyrelsen noterar kommunchefens åtgärder för 
ekonomi och verksamhet i balans.  

• Kommunstyrelsen beslutar att upphäva det s.k. 13-
punktsprogrammet.  

 

Förändringar 2018 
För att kunna göra de avsättningar för buffertar, 
löneökningar samt till de  finansiella målen täcker inte 
skatter och bidragsökningen fullt ut. Därför finns det en  
obalans på 11,98 mnkr år 2018 och 3,53 mnkr år 2019.  
 
Förslag till åtgärder för budgetbalans  
Förslag till finansiering av detta sker genom den redan 
beslutade åtgärdsplanen som antogs 2016-11-09 § 167 
med 8,5 mnkr (effekt helår 2018), omfördelningsbeslut 
inom äldreomsorgen 2,0 mnkr vartdera året, samt 
generell utfördelad anpassning till nämnderna på totalt 

1,53 mnkr vartdera året. RUR föreslås nyttjas år 2019 med 
1,8 mnkr. 
 
Utifrån de centrala beräkningarna erhålls preliminära 
ramar för nämnderna. Åtgärdsplanen är redan 
konsekvensbeskriven och kommer inte beskrivas i 
underlaget.  
 
Det som kvarstår att konsekvensbeskriva är den generella 
besparingen, omfördelningsbeslutet inom äldreomsorgen 
samt övriga verksamhetsförändringar inom respektive 

nämnds ram för budgetåren. Genomförs dessa åtgärder är 
budgetplanen för år 2018 och 2019 i balans. 
 
Anpassningar, mnkr   

År  2018   2019 

KF Resursfördelning omfördelningsbeslut  
Vård och äldreomsorg till volymbudget.  -2,0 -2,0 

KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 § 
167 minska kommunbidrag  -4,5 0 

KS Åtgärdsplan beslutad 2016-11-09 § 
167 flytta kommunbidrag till volymbudget  -4,0   

KS Återbetalning till KS förfogande från 
IFO (två projektanställningar) -1,1 0 

KS Återbetalning från IFO till KS 
förfogande  KLK 1,1 0 

Generell besparing  -1,5 -1,53 

Summa minskade ramar  -11,97 -3,53 

 
I Kommunstyrelsens budgetskrivelse föreslås utökning av 
verksamhetsutvecklare samt äskande från 
räddningstjänsten och fyrbodalförbundet. Utifrån 
demografin justeras ramarna inom Kommunstyrelsen. 
Utökningar/förändringar, mnkr   

År  2018   2019 

KS förfogande -0,55  

Utökning fortsatt tjänst IFO     0,55  

KS förfogande  -0,60  

Utökning verksamhetsutvecklare KLK 0,60  

Justering för resursfördelning demografi -0,20 2,67 

Utökat bidrag till räddningstjänsten  0,60 0,40 

Utökat bidrag till Fyrbodal 0,04  

Minskningg av miljönämnd -0,03  

Summa förändringar  +0,41  +3,07 

 
Summa minskade ramar  -11,56   -0,46 

 
Planen för budgetåren 2020-2021  är inte finansierade i 
handlingen. Utifrån planen för de kommande 

investeringarna krävs utöver fattade omfördelningsbeslut 

inom äldreomsorgen anpassningar på ca 2,7 mnkr år 2020 
samt år 2021 4,6 mnkr totalt 7,3 mnkr för att kunna täcka 
ökande driftkostnader iform av kapitalkostnader för 
skolutredning samt byggnation av nytt äldreboende.  
 
Finansiellt effektiviseringsmål mot individ och 
familjeomsorgen. 
Individ och familjeomsorgen har ett finansiellt mål att 
följa upp. 
 

Verksamhetens nettokostnad för individ och 
familjeomsorgen ska minska. Utgångsvärde 2015 51,6 

mnkr. År 2017: mindre än 51,6 mnkr. 

Investeringsbudget  

Mer specificerad se investeringsavsnittet. 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Summa kommunen  77,1 110,4 152,5 91,6 

Reinvesteringar   48,4 38,3 32,9 16,0 

Nyinvesteringar  28,7 72,1 119,6 75,7 

 
Detaljer och konsekvensbeskrivningar finns i 
Kommunstyrelsens budgetskrivelse Dnr KSAU 2017-5 
antagen 2017-04-26 §88. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott återremitterar Kommunstyrelsens 
budgetförslag 2018-2019 med plan 2020-2021 för 
utvecklad konsekvensbeskrivning av föreslagna 
neddragningar gällande omfördelningsbeslut och generell 
besparing. Ärendet bereds vid arbetsutskottets 
sammanträde 2017-05-30. Kommunstyrelsen tar beslut 

den 2017-06-14. 

Kommunfullmäktiges mål för god 
ekonomisk hushållning 

Nämnden ska medverka till förslag till långsiktiga planer. 
Nämnden ska också fördela resurser samt sätta mål, följa 
upp och utvärdera verksamheten inom de  
ekonomiska ramarna och de av kommunfullmäktige 
fastställd målen.  
 
Kommunstyrelsens resultatmål utgår ifrån de av 
kommunfullmäktige antagna inriktningsmål. 

Resultatmålen är delmål för att nå inriktningsmålen. 
Nedanstående resultatmål avser budget 2018-2019.  

Resultatmål 
Kommunstyrelsen har antagit 25 resultatmål utifrån 
kommunfullmäktiges 8 inriktningsmål. Redovisning sker 
per sektor nedan.  

Kommunstyrelsen har brytit ned samtliga 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår 
nedanstående resultatmål för de kommande två åren. Till 
varje resultatmål kopplas ett antal indikatorer. Under 
hösten kommer verksamheten bryta ner resultatmålen till 
verksamhetsmål som nämnden antar i december. 

Framtid 
Inför kommande år kommer prioritering att ske på 
uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem och 
samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband 
med det ska också översyn av policy och styrdokument 
ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas 
från personalavdelningen. Digitala rutiner kommer att 

utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-
tjänster. Arbetet med att säkerhetsklassa digitala system  
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kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion 
mot allmänheten ska utvecklas. 
 
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i 
fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär en 
kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare 
och mer omfattande än vad som annars vore fallet. 
 
Inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden råder 
generellt svårigheter att rekrytera kompetent personal. 
Inom tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något 

som bör leda till fler samarbeten med andra kommuner. 
Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla 
industrimark och tomter bör även framöver vara god. 
Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya 
områden för industrimark samt att flytta verksamhet från 
externt inhyrda lokaler. 
 
Organisationen Barn och Utbildning står inför stora 
utmaningar som att: 

• öka måluppfyllelsen hos alla elever 
• rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga 

ämnen 

• tjänstefördela effektivt utifrån resurstilldelning 
• tillämpa kollegialt lärande 
• så stor utsträckning som möjligt bedriva röda-

tråden-arbetet 
• skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn i 

kommunen 
• skapa anpassade lokaler för modern pedagogik 

 
Samtliga skolor är inom kort och vissa fall akut i behov av 
omfattande renoveringar och utbyggnationer. Skolorna är 
i dagsläget inte anpassade för modern pedagogik och har 

inte arbetsplatser för lärare i tillräcklig utsträckning. 
 
Sektor Omsorg står inför en utmanande framtid inom 
samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli 
mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett 
tydligt behov av att göra förändringar för att möta upp de 
konstnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande 
intäkter. Vi kommer inte kunna att bibehålla den kvalitet 
som förväntas av både medborgare och stat detta 
samtidigt som vi står inför utmaningar iform utav att 
rekrytera ny personal och att göra sektorns arbete 
attraktivt. 

 
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för 
inte bara sektorn utan 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.  
 
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 om ett par år. För utan bra 

bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov 

av den absolut dyraste och mest resurskrävande 
boendeformen, en vård och omsorgsboende, är dessa 
dessutom omoderna och resurskrävande slår det extra 
mot en redan hårt belastad ekonomi. 
 

 
Källa: Spade i grus, Lotta Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

180



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2018-2019 

Kommunens nämnder och gemensam verksamhet 

S i d a  52 | 61 

 

 

11.2 Byggnadsnämnd 

Verksamhetsbeskrivning 
Byggnadsnämndens verksamhetsområden omfattar 
bygglov med närbesläktade arbetsområden. 
Verksamheten regleras bl.a. enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, Plan- och bygglagen samt av kommunens 
ambitioner inom verksamheterna. Byggenheten ingår i 
Samhällsbyggnadssektorn tillsammans med enheterna 
fastighet, park och skog, mark/exploatering, städ samt 
kostenheten.   

 
           Fotograf: JS Sverige 

 
Ekonomisk översikt, Ramförslag 

Drift, mnkr 
Budget 

2017  
Budget 

2018  
Budget 

2019  
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Förändring 

2018 
Förändring 

2019 

Byggnadsnämnd 2,001 1,996 1,991 1,991 1,992        -0,005 -0,005 
Ramförändringar  0,000      
Pris-och löneökning, 
kapitalkostnader 

-0,004       

Organisationsförändringar  0       
Verksamhetsförändringar  0 -0,005 -0,005     

 

 

 

 
 
 

Kompensation för löneökningar och kapitalkostnader är avsatt centralt samt viss prisuppräkning som kommer delas ut 
som ett utökat kommunbidrag. Förvaltningen har i uppdrag att konsekvensbeskriva den förändrade ramen. Prioriterade 
utökade verksamhetsbehov/förändringar ska täckas inom ram. Byggnadsnämnden har antagit upprättat förslag till 
budget och resultatmål 2018-2019 och antagit den 2017-08-02 §16

 

Resultatmål 
2 st. resultatmål har byggnadsnämnden brutit ner från ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål. 
 

6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar 
utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 

6.1 Resultatmål BN: Öka antalet detaljplaner för bostäder och 
industrimark År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

4 planer per år 4   4   

 

6.3 Resultatmål BN: Förenkla för övriga aktörer på 

bostadsmarknaden År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Utfall Mål Utfall 

Handläggningstid (dgr)  26   25   

Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar)  2  2  

Framtid 
Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Det gäller 
att gå från planering till genomförande. Intresset för 
byggnation och etablering i kommunen märks tydligt i 
antalet pågående planarbeten samt förfrågningar om 
förhandsbesked och bygglov.   

 
För att fullt ut kunna leva upp till den kommunala 
ambitionen om snabb handläggning, spetskompetens, 
god information och rådgivning krävs en flexibilitet samt 
en rätt anpassad organisation. Detta innefattar bl.a. att 
arbeta med såväl ordinarie tillsyn som förebyggande 
information och inspektioner.  Samarbetet med  
 

grannkommuner avses att utvecklas och nya former för 
samarbete kommer att prövas.  
 
Antal detaljplaner som förvaltningen arbetar med är 
stort såväl avseende kommunala planer med 
investeringsanslag, enskilda planer som finansieras av 
exploatör som planer som finansieras av kommunen 
via driftanslag. Planarbetena är viktiga för kommunen 

ur ett utvecklingsperspektiv. Det är därför angeläget 
att kommunen även framöver kan genomföra ett stort 
antal planarbeten.  
 

 

Investering, mnkr 
Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Detaljplaner 0,750 0,750 0,750   

Summa 0,750 0,750 0,750   
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11.3 Lönenämnd 

Verksamhetsbeskrivning 
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för 
de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: 
Löneadministration, Support och utbildning i 

lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av 
lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), 
Systemförvaltning samt Pensions- och 
försäkringsadministration. Lönenämnden ska delta i 
respektive samverkande kommuns planering, där 
frågor inom nämndens område berörs. 

 
Källa: Hoppande lax Örekilsälven Ingemar Pettersson

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 
Drift, mnkr Budget  Budget    Budget  Plan   2018 

 2017 2018 2019 2020 Förändring 

Lönenämnd varav 8,034 8,102 8,336 8,579  
Munkedals andel KB 2,500 2,500 2,572 2,649 0          
Ramförändringar  0 +0,072 +0,077  

 
 

Kompensation för löneökningar är uppräknade med 2,9 % och övriga kostnader är indexuppräknade med 2,9 %   
inräknade i ramen ovan. Efter gjorda uppräkningar ska besparingsåtgärd göras med 2,0 % av totalbudgeten. 
Lönenämndens budgetskrivelse antogs 2017-05-04 §7. Mer detaljer om konsekvenser och risker finns att läsa i 
nämndens budgetskrivelse.
 
Resultatmål  

Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheten för år 2016-2019 samt 
programförklaringen från S, C och MP. Resultatmål ska antas av lönenämnden för år 2018 och 2019 utifrån 
inriktningsmål eller programförklaringen och dessa ska vara uppföljnings- och mätbara. Verksamheten utarbetar 
verksamhetsplaner som innehåller de mål och aktiviteter som ska genomföras för året i syfte att uppnå beslutade 
resultatmål från Lönenämnden. Enheten anger hur de ska uppfylla sitt uppdrag. Dessa planer antas av nämnden i 
november i samband med att detaljbudget fastställs.  
 
Ur Programförklaringen (S, C, MP): Miljöaspekterna ska beaktas vid alla kommunala beslut  

Resultatmål lönenämnd: Verka för en minskning av pappersförbrukning samt transporter av 

löneuppgifter till löneenheten. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Inkommande löneunderlag till löneenheten av kontorspapper som arkiveras ska minska från 
2016 års nivå med (%) 

 
15  

 
15 

 

Ur Programförklaringen (S, C, MP): Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, god arbetsmiljö, 
jämställdhet och mångfald  

Resultatmål lönenämnd: Verka för hög information- och kunskapsnivå inom 
nämndens ansvarsområde  År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Genomföra välplanerade utbildningstillfällen för chefer och övriga medarbetare inom 
SML-kommunerna 

 6 st     8 st 

 

Ur Programförklaringen (S, C, MP): Styrdokumenten ska påverka organisationen så 
att den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och 
regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, 

var fjärde år. 

4Resultatmål lönenämnd: Styrdokument och lathundar ska vara uppdaterade och 
tillgängliga för anställda inom SML-kommunerna. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Styrdokument och lathundar ska ses över varje år 100 100 

 

Framtid
Löneenheten håller kontinuerligt på att arbeta med 
förbättringsarbete i syfte att nå måluppfyllelsen. För att 
lyckas träffas kontinuerligt bl.a. den operativa 
styrgruppen (personalchefer) och dels ekonomicheferna 

tillsammans med lönechefen. Även dialog med andra 
verksamhetsföreträdare är viktiga hörnstenar i detta 
arbete. Det är av stor vikt att hitta gemensamma 
standardmetoder, blanketter och arbetsrutiner, om vi 
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tillsammans kan lyckas åstadkomma detta finns 

möjligheter till ytterligare kostnadsbesparingar utan att 
behöva sänka kvalitén. I takt med att de administrativa 
flödena förbättras och effektiviseras kommer 
löneenhetens roll att förändras och då kommer  
 
 
 
utvecklings, utbildnings- och informationsinsatser att 
hamna mer i fokus.   
 

Löneenheten håller regelbundet på att försöka optimera 

resursutnyttjandet genom att minska användandet av 
blanketter och istället öka självrapporteringen som då 
ska göras direkt av den anställde i Heroma systemet. 
Som ett led i detta arbete pågår ett antal aktiviteter 
inom SML-kommunerna bl.a. ska nu förtroendevaldas 
ersättningar läggas in direkt i Heroma av 
nämndsekreterarna, fler timanställda ska själv 
rapportera i Heroma, anställningsavtalet ska läggas in i 
verksamhetssystemet WinLas för att öka kvalitén på 
inkomna avtal och dels möjliggörs en smidigare 
hantering. 

 

11.4 Övriga nämnder  
 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter 
vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige väljer 
ledamöter i alla nämnder och styrelser samt fattar 
beslut i frågor av principiell beskaffenhet och eller 

annars av större vikt för kommunen. Sådana ärenden 
är mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt 
och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 
organisation och verksamhetsformer etc. I Munkedal 
sammanträder fullmäktige vanligen sju gånger per år. 
Sammanträdena är offentliga. 
 
Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer utses av kommunfullmäktige och 
granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, enligt 
kommunallagen, reglementet och med iakttagande av 

god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om 
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll 
tillräcklig.  Det ingår även i revisorernas uppdrag att, i 
enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning, 
uttala sig om kommunens resultat är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fastställts av 
kommunfullmäktige.  

 
Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, lagstyrd 
och kontrolleras av Länsstyrelsen och 
Justitieombudsmannen.  Om någon pga. sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall 
tingsrätten besluta om godmanskap för honom eller 
henne. När det föreligger fara för skadliga handlingar 
eller huvudmannen förlorar kontrollen över sina 

tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. 
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och 
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, 
köp/försäljning av fast egendom och andra ekonomiska 
beslut måste överförmyndarens tillstånd inhämtas. När 
huvudmännens egna inkomster inte räcker till att 
arvodera gode mannen eller förvaltaren, är det 
kommunen som måste ta den kostnaden. 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val 
till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart 
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-

parlamentet som äger rum vart femte år samt för 
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 
ledamöter.  
 

 

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 

  

 

Ramförändring 
Oförändrad ram för övriga nämnder förutom 
valnämnden som får en utökning av ram på 0,400 mnkr 
under 2018 pga. val. Även under 2019 kommer det 
kvarstå 0,110 mnkr pga EU-val.  
 
 
 

 
 

 

  

Drift Mnkr Budget  Budget  Budget Plan  Plan  2018 2019 

 2017 2018 2019 2020 2021 Förändring Förändring 

Kommunfullmäktige 0,901 0,901 0,901 0,901 0,901 0 0 
Revisionen 0,741 0,741 0,741 0,741 0,741 0 0 
Överförmyndarnämnden 0,960 0,960 0,960 0,960 0,960 0 0 
Valnämnden 0,010 0,410 0,110 0,010 0,010 0,400 -0,300 
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11.5 Gemensam verksamhet med 
andra kommuner 
Miljö och IT-verksamheten bedrivs i gemensam nämnd 
med Lysekil och Sotenäs. I budget 2016-2017 har 
avsatts medel för de samverkande nämnderna att 
fördelas ut efter beslut i kommunfullmäktige i 
respektive kommun. Räddningstjänsten bedrivs som 
förbund gemensamt med Lysekil och Uddevalla. 

 
IT-nämnd 
År 2012 bildades den gemensamma IT-
driftorganisationen med Lysekil som värdkommun. 
Samverkande kommuner är Munkedal, Lysekil och 
Sotenäs. Värdkommun är Lysekil. 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda 
förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  
Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för 
tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler, riktlinjer 
och styrande verksamhetsbehov.  

 

Förvaltning av strategiska planer för IT. Den 
gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla 
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 
 

 
Fotograf: Lotta Karlsson

 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 

 Budget Budget Budget Plan  Plan  Ramförändr 
Drift, Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021  
IT Munkedals andel varav 4,324      

Kommunbidrag  1,891      
 

 
Ramförändring: Inget inkommit. 

  

Investering 
Investeringar för IT ligger i kommunstyrelsens 
investeringsbudget.de.  
 

Resultatmål/Verksamhetsmål 
Inga antagna för 2018 
  

Framtid 

Inget beskrivet. 
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Miljönämnd 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Den 1 januari 2013 bildades den gemensamma 
Miljönämnden ”Miljönämnden mellersta Bohuslän” med 
Sotenäs som värdkommun. Samverkande kommuner är 
Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Kommunstyrelsen 
ansvarar för utbetalning av anslag till Miljönämnden. 
Syftet med den gemensamma nämnden och 
miljöverksamheten är att få ökad tillgänglighet och 
service, förstärkning av det miljöstrategiska arbetet och 
möjlighet till mer operativ tillsynsarbete. Minskad 
sårbarhet, ökad flexibilitet, utvecklad kompetens samt 
effektivitets och samordningsvinster. 
 

 

 
 

• Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn 
             -avgiftsfinansierad löpande tillsyn  

           -ej avgiftsfinansierad tillsyn 
• Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete 
• Deltagande i interna och externa projekt 
• Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål) 

 
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med att 
samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för 

styrningen av nämndens verksamhet. Nämnden ska 
också göra framställningar i målfrågor till 
kommunfullmäktige. Övervaka att de av fullmäktige 
fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och förvaltningen handhas på ett 
rationellt och ekonomiskt.  Se till att uppföljning sker till 
fullmäktige och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret. Ansvara för samordningsträffar med 
företrädare för de i nämnden ingående kommunerna 
och företrädare för olika berörda organ. Ha fortlöpande 
uppsikt över verksamheten. Tillvarata de i nämnden 

ingående kommunernas intressen i miljöfrågor.  

 

 

 

Ekonomisk översikt Ramförslag.  

 
 

 

Ramförändring 
I direktiv för budget 2018 krävs 
konsekvensbeskrivning av besparing på 2 %. 
Besparingen kan mötas med en höjning av taxan. 

 
 
Miljönämnden har antagit budgetskrivelsen 2017-
04-19 § 16 i Sotenäs.  
 
Inför budget 2018 indexuppräknas budgeten med 
2,9% ( 0,054 mnkr) samt en effektivisering på 2 % 

(0,038 mnkr). Besparingen sker genom minskade 
personalkostnader. Finns även möjlighet att höja 
timtaxan med konsumentindex. 
 

Investering 
Inga angivna i dokumentet 
 

Resultatmål  
Inga angivna i dokumentet. 

 

Framtid 
 

 Budget Budget  Plan  Plan  Plan   

Drift, mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 Ramförändr 

Nämnd 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033  

Munkedals andel 1,866 1,881 1,881 1,881 1,881  

Summa 1,898 1,914 1,914 1,914 1,914 0,016 
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Räddningstjänsten mitt Bohuslän 
Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas i 
kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om skydd 
mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och Munkedals 

kommuner har fattat beslut om att gemensamt bilda ett 
kommunalförbund för att bedriva räddningstjänst i. Från 
och med 2015 ingår även Uddevalla kommun som 
medlem. Administrationen sköts av Uddevalla kommun. 
 
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all 
räddningstjänst. Räddningstjänsten har också uppdraget 
att arbeta med Lysekil, Munkedal och Uddevallas 
kommuners planering inför allvarliga 
störningar/händelser. Beredskapssamordning vid extra 
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Där är 
dock kommunstyrelsen i respektive kommun den politiska 

instansen. Räddningstjänsten deltar även aktivt i 
kommunernas övriga säkerhetsarbete. Räddningstjänsten 
MITT BOHUSLÄN styrs av en politisk direktion. Direktionen 
styrs med två ordinarie  
 
 

 

 
och två suppleanter från respektive medlemskommun.  I 

direktionen tas alla politiska beslut vilket innebär att 

denna utgör både kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige i ett och samma beslutande organ. 
Direktionen beslutar om mål och inriktning av 
räddningstjänsten Mitt Bohuslän verksamhet och utgör 
även myndighet för räddningstjänsten enligt lagen om 
skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Det finns ett förbunds/räddningschef som leder 
verksamheten.  

Ekonomisk översikt Ramförslag. 

 Budget  Plan  Plan  Plan  Ramförändr Ramförändr 
Drift, mnkr 2017 2018 2019 2020 2018 2019 

Räddningstjänsten mitt Bohuslän 9,874 10,510 11,003 11,371 +0,636 +0,479 

 
 
Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän ingår 
i Kommunstyrelsens ram enligt ovan. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har 
inkommit med förslag till budget 2018 och plan 2019-
2020. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 2017-
03-10  § 13 

Medlemsavgiften för drift samt pensioner 

Indexeringar för medlemsavgiften har gjorts med 
prisindex enligt upprättad överenskommelse mellan 
förbundet och medlemskommunerna.  

Medlemskommunernas pensionsåtaganden 
(pensioner) och långfristigt åtagande 
(pensionsavsättning), baserar på beräkningar gjorda 
av KPA. PKV 2,9 %-0,2% (avser ökade 
pensionskostnader)=2,7 % 

66,394 *1,027= 68,187 mnkr. 

Medlemsavgift förbundet 2018 (drift) 68,187 mnkr, 
varav Munkedals medlemsavgift blir 9,635 mnkr. 

Medlemsavgift för förbundets pensioner 4,815 mnkr, 
varav Munkedals avgift blir 0,680 mnkr.  

 

Långfristigt åtagande för förbundet 

(pensionsavsättning) 1,384 mnkr, varav Munkedals  

avsättning blir 0,196 mnkr. 

Sammanfattningsvis föreslår förbundet att 
Munkedals medlemsavgift för 2018 skulle uppgå till 
10,510 mkr (fördelningsnyckel 14,13 %). 

Planen för 2019-2020 är uppräkning med 3,0% 

Detta innebär att medlemsavgiften för (drift och 
pension). 

År 2019: 11,003 mnkr, År 2020: 11,371mnkr. 

Investering 

Förbundets investeringsplan fördelar sig investeringarna 
med 1,2 mnkr år 2018 och 1,825 mnkr år 2019. 

Inriktningsmål/Resultatmål 
Ingen. 
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Vad är MRP? 
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 

verksamhet och ekonomi för de kommande två 
kalenderåren samt plan för de därefter kommande 
två åren. Enligt kommunallagen ska kommunerna 
varje år upprätta en budget för nästkommande 
kalenderår med plan för de tre nästkommande åren, 
där budgetåret är periodens första år. Budgeten ska 
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret. I planen ska skattesatsen och 
anslagen anges. För verksamheten ska anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de 

finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning.  
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för det kommande 
kalenderåret samt plan för de därefter kommande 
två åren.  
 
Här ingår sammanfattning av: 
o Omvärldsanalys 
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska 

resultatmål, tidplan, befolkningsprognos)  
o Utdebitering 

o Investering 
o Budgetramar 
o Konsekvenser av mål och ramar 
 
Budgetprocess 

Planeringsförutsättningar 
Till planeringsförutsättningarna tas en 
omvärldsbevakning fram. Denna innehåller 
beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. 
I planeringsförutsättningarna antas finansiella 
resultatmål, tidsplan samt befolkningsantagande. 

Förutsättningarna antas årligen i november och är 
underlaget till det fortsatta arbetet med budgeten.  

 
Ramberäkning 
Efter det att planeringsförutsättningarna antagits 
och kommunen erhållit första skatteprognosen görs 
beräkning av skatteintäkter. Skatteprognosen tas 
fram av Sveriges kommuner och Landstings (SKL). 
Samtidigt med detta görs avsättning för finansiella 
poster (kapitalkostnader, pris- och löneutveckling), 

resultat samt anslag till KF respektive KS 
förfogande. 
 
Därefter tas en preliminär resursberäkning fram till 
nämnderna. Uppdraget till nämnderna är därefter 
att arbeta fram resultatmål samt ta fram eventuella 
konsekvensbeskrivningar av de preliminära 
ramarna. 
 

I slutet av april lämnar nämnderna in 
budgetskrivelser med förslag till drift- och 
investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar 

utifrån preliminära ramar samt framtagna 
resultatmål.  
 

Beslut 
I maj behandlar/godkänner nämnderna sina 
budgetskrivelser.  

 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan 
(MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens 

budget (mål, utdebitering, investering, 

budgetramar).  
 

Åtagande/Verkställa 
Ramar och resultatmål fastställa av 
kommunfullmäktige i juni varje år. Därefter har 
nämnderna att verkställa budgeten. Resultatmålen 
bryts ned till verksamhetsmål och aktiviteter för 
respektive sektor/enhet de kommande året. 
Resurserna tilldelas verksamheterna och en 
detaljbudget arbetas fram. Verksamhetsmål, 
detaljbudget och även planer för intern kontroll ska 

antas av respektive nämnd innan årsskiftet. 
 
Tilldelat anslag (kommunbidrag) utgör den yttersta 
restriktionen för verksamheten. Om resurserna inte 
räcker till den planerade/pågående verksamheten 
måste nämnden vidta åtgärder så att verksamheten 
ryms inom anvisade medel. 
 
Rapportering/Uppföljning: 
 
Uppföljning av mål och budget rapporteras till 
kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti 

och bokslutet. Till det kommer ekonomisk 
uppföljning månadsvis med prognoser för helåret, 
denna rapporteras till kommunstyrelsen. 
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12. Kommunfullmäktiges 

protokoll  
Mål -och resursplanen har revideras utifrån gällande 
beslut. 
 

Antaget KF  
• Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 

oförändrad för år 2018, dvs 23,63 kr. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
nämndernas budgetramar för 2018-2019, med 
plan för 2020-2021 och om ett budgeterat 
resultat på 2 % av skatter och bidrag för budget 
2018-2019.  

 
2018 års ramar 
Kommunstyrelsens ram minskas med -11,561 
mnkr (exkl. pris och löneökningar) och  
Valnämndens ram ökas med 0,400 mnkr.  
Byggnadsnämndens ram minskas med 

0,005mnkr. 

Resterande nämnder har en oförändrad ram.  
 
2019 års ramar 
Kommunstyrelsens ram minskas med -0,459 
mnkr (exkl. pris och löneökningar) och 
Lönenämndens ram ökas med 0,072 mnkr. 
Valnämndens ram minskas med -0,300 mnkr. 
Byggnadsnämndens ram minskas med 
0,005mnkr.  

Resterande nämnder har en oförändrad ram.  
 
2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa 

investeringsramen för år 2018 till 77,8 mnkr och 
år 2019 till 111,1 mnkr. De prioriterade 
investeringsprojekten redovisas i MRP. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 

kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och 
lönenämndens resultatmål och mått för 2018-
2019.  

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att minska 

avsättningen till Kommunfullmäktiges förfogande 
med -2,4 mnkr år 2018 samt ytterligare -3,1 

mnkr år 2019 enligt fördelningsnyckeln 
flyktingvariablerna utifrån regeringens 10 
miljarder satsning på välfärdstjänster.  

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att höja 

avsättningen till Kommunfullmäktiges förfogande 
med 4,0 mnkr år 2018 samt ytterligare 0,4 mnkr 
år 2019 utifrån aprils skatteunderlagsprognos 
visade en förbättring.  

 
6. Kommunfullmäktige beslutar att nyttja RUR år 

2019 med 1,8 mnkr. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för investeringar under 
2018 på 45,7 mnkr samt under 2019 på 76,8 
mnkr. 

 

8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för likviditetsbehov 
2017 på 20 mnkr.  

 
 
9. Kommunfullmäktige beslutar att 

kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 

som förfaller till betalning. 

 

10. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän till 
10,510 mnkr år 2018 och 11,003 mnkr år 2019. 

 
Nämndernas antagna budgetskrivelser 
 

Antagen i BN 
Byggnadsnämndens budget antagen 2017-05-02 § 
16  
 

Antagen i LN 
Lönenämndens budget antagen 2017-05-04 § 7 
 
Antaget i KS 
Kommunstyrelsen budget antagen 2017-05-14 §.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar 
kommunstyrelsens budgetförslag för komplettering 
av konsekvensbeskrivning av föreslagna 
neddragningar 2017-04-26 §88 
 
Övriga nämnder ingår i MRP. 

 
Räddningstjänstförbundet äskande budget 2018 
med plan 2019-2020 medlemsavgift antagen av 
räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän 2017-03-
10 § 13 förbundsdirektionen. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän antog sin 
budget år 2018 den 2017-04-19 § 16 
 
It nämnden har inte inkommit med sin antagna 
budget 2018. 
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13. Riktlinjer god ekonomisk hushållning 

Sedan 1992 har kommunerna enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheterna ska bedrivas enligt 
god ekonomisk hushållning. Efter det har ytterligare krav tillkommit det s.k. balanskravet (år 2000) samt 

möjlighet till resultatutjämning (RUR) (2013). Dessa lagstiftningskrav ska samtliga följas upp i 

årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

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

ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna reviderades 
2014 i samband med ny styrmodell. Riktlinjerna gäller 
för planeringsperioden 2015-2019. De finansiella 
inriktningsmålen (långsiktiga) ingår i riktlinjerna. 
 
Med lagens definition som utgångspunkt är riktlinjerna 
antagna utifrån att varje generation ska bekosta den 
kommunala service som konsumeras och därigenom 
lämna över ett oförändrat finansiellt utrymme till 
kommande generationer. Det vill säga att väga 
ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga 

verksamhetens behov nu och mot verksamhetens 
behov på längre sikt.  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med 
budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska 
följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut.  
 
Avstämning av dessa mål ska genomföras inför den 
årliga budgetprocessen och uppföljning/analys ske i 
bokslut samt vid planeringsperiodens slut.  

 

 
 
Detta genomförs genom att: 
▪ Nettokostnaderna får inte öka snabbare än 

skatteintäkter och generella statsbidrag. 
 

▪ Utrymme för nya verksamheter ska prövas mot 
befintlig verksamhet inom alla ansvarsområden. 
 

▪ Inga beslut fattas som kräver ekonomiska resurser 
utan att finansieringen är klarlagd. 
 

▪ Nettoinvesteringarna inom den skattefinansierade 
verksamheten ska, efter avdrag för amorteringar på 
utlämnade lån och  

 
▪ Försäljningar, finansieras av avskrivningar och 

resultat. 
 
 

▪  

 

▪ De MPR:s angivna mål med tillhörande mått ska 
följas upp under budgetåret och slutligt 
avrapporteras i bokslut/verksamhetsuppföljning. 

 
▪ De kommunala koncernbolagen/företag ska följa 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 

Övergripande ekonomiska styrprinciper  
Munkedals kommun styrs av kommunfullmäktiges 

fastställda MRP (budgethandling).  

o Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att Munkedals kommun har god ekonomisk 
hushållning. Alla har detta ansvar inom sitt 
verksamhetsområde och inom ramen för sin budget 

 
o De tillgängliga resurserna bestämmer graden av 

måluppfyllelse. Ekonomin sätter gränsen och 
förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid 
resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning 

och myndighetskrav prioriteras. 
 

o Alla större förändringar av verksamheten ska 
kostnadsberäknas och resursavstämmas före 
genomförande. Detta gäller även övergripande 
policys, planer och projekt som kommer att inverka 
på verksamheterna. 

 

o Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. 
Överskott är en förutsättning för att finansiera de 
investeringar som görs. 

 

o Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre 
år enligt balanskravet där intäkterna varje år måste 
balansera kostnaderna.  

 

o Kommunen ska kunna finansiera sina investeringar 
med egna medel över tiden, vilket kräver överskott 
i driftbudgeten. Lån ska endast ses som ett sätt att 
tillfälligt utjämna större variationer i 

investeringsbehoven.  
 
MPR:s angivna ramar för verksamheterna utgör den 
yttersta restriktionen för respektive nämnd. Om 
resurserna inte räcker till för den planerade/pågående 
verksamheten måste nämnden vidta åtgärder så att 
verksamheten ryms inom den angivna ramen. För 
styrningen, uppföljningen, rapporteringen och 
kontrollen av verksamhet och ekonomi har 
Kommunfullmäktige fastställt regler för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning och reglemente för intern kontroll

Munkedals kommun ska ha en 

ekonomi i balans, innebärande god 

ekonomisk hushållning
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  2017-05-17 Dnr: 2015-405 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Ulrika Gellerstedt 

Samordningsförbundet Väst Årsredovisning 2016 (org 

nr 222 000 - 2030) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad årsredovisning för Samordningsförbundet 

Väst 

 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har inkommit med årsredovisning vilken antogs av styrelsen 

2017-03-10. Förbundets revisorer meddelar i revisionsberättelsen att de bedömer att 

räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats 

i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. Revisorerna bedömer också att resultatet i årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna 

tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

Bakgrund 

2015 gjordes en sammanslagning av samordningsförbundet Norra Bohuslän och 

Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Förbundet bytte också 

namn till Samordningsförbundet Väst. Fr.o.m. 1 juni 2013 har en gemensam 

utredningsenhet lokaliserats till Uddevalla.  
 

Viktiga händelser 

Förbundet har haft fler insatser och fler deltagare under 2016 jämfört med 

föregående år.  

 

Ekonomi 

Förbundet redovisar ett resultat på -0,3 mnkr vilket är något bättre än prognosen 

som gjordes i delårsbokslutet i augusti.  

 

Munkedals insats uppgår för året till 0,162 mnkr. Revisorerna ser ingen grund för 

anmärkning efter sin granskning.  

 

Budget 2017-2019 

Revisorerna noterar att förbundet har godkänd verksamhetsplan för budget 2017, 

antagen av styrelsen 2016-11-25 § 79. Förbundet har numera en budget i balans 

eftersom förbundet budgeterar med underskott på 2,8 mnkr. Utgående eget kapitalet 
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per 2016-12-31 uppgår till 2,8 mnkr. Bedömningen som revisorerna gör att 

förbundsstyrelsen har budget i balans för den kommande tre-årsperioden. Detta 

innebär att det egna kapitalet kommer att vara noll vid slutet av planperioden. 

Storleken på det egna kapitalet kommer naturligtvis att bero på kommande års 

resultat.  

 

Måluppfyllelse 

Målen återredovisas i årsredovisningen. Revisorerna gör ingen särskild kommentar 

kring detta.   

 

Intern kontroll 

Förbundsstyrelsen har under året antagit internkontrollplan. Uppföljning av planen 

har redovisats till styrelsen som godkänt uppföljningen. Någon återredovisning av 

intern kontroll har inte skett i årsredovisningen. 

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Då det egna kapitalet budgeteras att vara noll vid planperiodens slut kan det 

innebära en risk för ökad insats av medlemmarna i samordningsförbundet. Någon 

notering av detta framgår inte i styrelsens beslut. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

 

     

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Insatser 2016 

Bilaga 2 Statistik 2016 

Bilaga 3 Mål och måluppfyllelse 

Styrelse protokoll 

Revisionsberättelse 

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Samordningsförbundet Väst 

Ekonomienheten 

Ulrika Gellerstedt 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 
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Samordningsförbundet Väst         
Org.nr 222000 - 2030 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Insatser finansierade av 

Samordningsforbundet Väst 2016 
 
 

Bilaga till årsredovisningen  
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Samordningsförbundet Väst         
Org.nr 222000 - 2030 
  

 

Insatser finansierade av Samordningsförbundet Väst 2016  
 

Ledning och styrning: 
Förbundschefen leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar, ingår i och leder 
Beredningsgruppen samt är adjungerad i samtliga LLG i området. 
Förbundschefen kan kalla berörda representanter från Beredningsgruppen, i samband med beredning av 
ärenden. 
 

Beredningsgruppen ska utgöra ett stöd för förbundschefen, ska verka för att den finansiella samordningen 
utvecklas och bidra med kompetens. Beredningsgruppen har en kvalitetssäkrande roll. 
 

Målgruppen för insatserna är personer i åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  
Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete 
poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och 
de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Syftet ur ett individperspektiv är att erbjuda enskilda personer som är i behov av samordnad rehabilitering 
del av samhällets samlade kompetenser och insatser.  
Förväntat resultat är att enskilda personer skall kunna förbättra sin funktions- och arbetsförmåga och få 
ökade möjligheter till egenförsörjning och ökad livskvalitet. Deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta 
nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation. 
Gemensam planering så tidigt som möjligt, mellan berörda aktörer, förväntas leda till effektivare 
rehabilitering för individen.  
De samverkande parterna får ett underlag, en bedömning, för eventuell fortsatt rehabilitering av individen 
och/eller att deltagaren får ”rätt plats i välfärden". 
 

Syftet ur ett samhällsperspektiv är att optimera samhällets samlade resurser genom att fler kommer i 
arbete. Förväntat resultat är en större effektivitet och att resurser då frigörs så att fler kan erbjudas 
rehabilitering. Det ska skapas samsyn mellan myndigheterna. Det blir en samhällsvinst. 
 

Synsätt: 
 Samordningsförbundet Västs (Sof) utgångspunkt är att alla människor aktivt vill bidra till sin egen 

försörjning och bli en del av samhället. 

 All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga. 

 Individens aktiva medverkan eftersträvas. 

 De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. 
 

Insatser via Samordningsförbundet är kvalificerade insatser under begränsad tid: 
 Avgränsning av målgrupper till samtliga insatser görs vid aktivt missbruk, allvarliga psykiatriska 

tillstånd, pågående kriminalitet.  

 Personal som arbetar för Sof tar inte över ordinarie verksamheters arbete.  

 Deltagarens handläggare finns med och är informerade under tiden som deltagaren får insatser via Sof. 
 

Personalen som arbetar för Sof: 
 All personal bibehåller sina anställningar men de får förändrat uppdrag under tiden de arbetar för 

Sof. 

 De arbetsgivare som ställer personal till förfogande för Sof ersätts för faktiska kostnader, efter 
fakturering. 

 Teammöte med samtlig personal, en gång per månad, ersätter APT hos ordinarie arbetsgivare. 

 All personal som arbetar för Sof skall underteckna ett sekretessdokument då de påbörjar sitt 
uppdrag.  

 All personal är ansvarig för att sprida information och kunskap om förbundet. 
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Utbildningspolicy: 
 Den personal som arbetar med uppdrag för Sof ska ha erforderlig kompetens för det arbete som de 

ska utföra. 

 Sof bekostar utbildningar som befrämjar samverkan mellan parterna och som förbundet planerar 
och/eller anser att personalen som arbetar med uppdrag för förbundet, beredningsgruppen, 
förbundschef och/eller styrelsen är i behov av. 

 Vidareutbildning och/eller kompetenshöjning för enskilda som arbetar med uppdrag för förbundet 
bekostas inte av Sof Väst, det får deras arbetsgivare eller de själva bekosta. 

 Sof kan i undantagsfall bekosta någon utbildning för enskilda personer som arbetar med uppdrag 
för förbundet om det tillför mervärde för hela verksamheten. 

 Utbildningar samt deltagande i konferenser gällande styrelsen och förbundschef beslutas av 
ordförande och/eller vice ordförande. 

 Alla utbildningsfrågor ställs till förbundschefen.  
Förbundschefen bereder alla utbildningsfrågor och kan besluta om utbildningsinsatser upp till två 
basbelopp och enligt utbildningspolicyn om det ryms inom befintlig budget. 
 

Dokumentationspolicy: (runt deltagare) 
 Under arbetets gång förvarar personalen all dokumentation och sekretessbelagda handlingar i låst 

utrymme på sina respektive arbetsplatser. 

 Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter följer de regler som gäller om journalplikt. 

 I samband med att slutrapport upprättas förstörs allt arbetsmaterial rörande deltagaren, förutom 
nödvändig information för 6-månaders- och 2-årsuppföljning. 

 Slutrapporten förvaras bland övriga sekretessbelagda handlingar hos aktuell myndighet. 
 

Uppföljningar och utvärderingar:  
Verksamhetsuppföljningen görs i SUS, ett myndighetsgemensamt uppföljningssystem som används för att 
följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning. 
Förbundet genomför uppföljning 6 månader efter avslut för deltagare i Steg1 och Motivations- och 
vägledningskurs (MVK). Uppföljning genomförs även 6 månader och 2 år efter avslut för de deltagare som 
har haft insats av rehabvägledare. Deltagare i samtliga insatser lämnar en anonym utvärdering vid avslut. 
Förbundet genomför även en enkätundersökning vid avslut för de deltagare som varit i Steg1, MVK och 
Utredningen. 
Ansvariga för respektive insats har som arbetsuppgift att:  

 Ansvara för att deltagarna skriver på samtycke för SUS. 

 Ansvara för att all rapportering till uppföljningsansvarig/administratören gällande SUS-
rapporteringen sker inom en vecka från start respektive avslut. 

 Ansvara för deltagarnas utvärderingar och enkäter.  
 

Processamordnare: 
 Arbetsledare för personalen som arbetar med uppdrag finansierade av Sof, leder och fördelar 

arbetet. 

 Arbetsmiljöansvarig i samarbete med personalens ordinarie chef. 

 Ansvarig för möte med personalen minst en gång i månaden, det inkluderar APT och 
”ärendegenomgång”. 

 Avgör i principiella tveksamma ärenden angående deltagare. 

 Prioriterar bland aktuella deltagare till Utredningen. 

 Har medarbetarsamtal med personalen som arbetar med uppdrag för Sof. 

 Kontaktperson mot ordinarie arbetsgivare i lönefrågor. 

 Kontaktperson mellan personalen inom Sof och Beredningsgruppen. 

 Ansvarig för rapportering av insatserna till Beredningsgruppen, Styrelsen och förbundschef. 
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 Medverkar vid utredningar/inventering/framtagning av förslag till samverkansaktiviteter i 
samarbete med Beredningsgruppen och förbundschefen. 

 Länken mellan personalen och parterna i praktiska frågor. 

 Ansvarig för att de blanketter som används är aktuella och relevanta. 

 Sammanställer deltagarnas utvärderingssvar och skattningar. 

 Informerar tillsammans med övrig personal om Sof för handläggare i de ordinarie verksamheterna. 
 

Insatser som Samordningsförbundet finansierar 
 

Ansökan/Anvisning: 
Förutsättning är att individen är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av de samverkande 

myndigheterna: 

 Ansökan görs till respektive insats. 

 Alla ansökningar till insatserna går via:   

a. Direktremiss från två parter, där huvudremitenten inhämtar information från övriga 

myndigheter 

b. Avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan  

c. MMR-möte mellan primärvården och övriga berörda myndigheter 

d. Efter gemensam kartläggning mellan FK och AF 

e. I samband med SIP (samordnad individuell plan) 

f. Personer som är aktuella hos två eller flera av parterna kan själva boka studiebesök hos 

respektive insats.  Anser individen och personalen hos Sof att insatserna kan vara till gagn 

för personen, kontatar individen sin handläggare för ansökan enligt punkt a 

 Samtliga handläggare hos de samverkande myndigheterna har möjlighet att remittera till 

insatserna. 

 Innan anmälan inhämtas samtycke om sekretesslättnad från deltagaren.  

 Ansökan måste vara ifylld och bilagd med aktuella och relevanta handlingar (tidigare insatser, 

utredningar och bedömningar mm). 

 Av ansökan ska det tydligt framgå vilken försörjning individen har och under hur lång tid framöver.  

 Försörjande handläggare fattar beslut.  

 Av ansökan ska det tydligt framgå, vad som är uppdraget till aktuell insats inom Sof. 

 Föreligger behov av tolk, så bekostas det av inremittent. 

 Ofullständiga anmälningar återgår till inremittent för komplettering. 

 Alla blanketter finns på Sof Västs hemsida; www.samverkanvg.se/sofvast.  
 

Rehabvägledare: 
 6 rehabvägledare (4,6 tjänster) som arbetar i samtliga av Sofs kommuner. 

 Deltar i handläggar-/samverkansgrupp. 

 Är deltagarnas kontaktperson.  

 Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till 
arbetsprövning/träning eller praktik. 

 Är länken mellan Utredningen och ordinarie handläggare. 

 Kontaktpersoner gentemot AME/ALE samt Dingle Hundcentrum. 

 Har huvudansvaret för kontakten med och uppföljningen av praktikplatserna, arbetsprövning-
/träning/praktik. 

 Har vid behov motiverande arbetsinriktad gruppverksamhet för de deltagare som saknar 
arbetsprövnings-/tränings-/praktikplats. 
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 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie 
handläggare informeras om ändringar. 

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport. 
 

Målgrupper för rehabvägledare:  
 Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

 Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras. 

 Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna. 
 

Syfte:  
 Är att öka möjligheterna till egen försörjning samt att deltagaren får ökad hälsa och livskvalitet.  

 

Målet med insatsen:  
 Minst 125 nya deltagare/år.  

 Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till 
egen försörjning, dvs. få lön, gäller vid alla former av anställning inkl. lönebidragsanställning, 
nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN. 

 Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle ha 
arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 
 

Frekvens/Flöde: 
 125 nya deltagare/år. 

 Totala inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 6 månader och max 1 år. 
 

Avtal om arbetsprövnings/träningsplatser: 
 Avtal med AME/ALE om 0,5 prövnings-träningsplats/kommun i Strömstad, Tanum, Sotenäs, 

Munkedal, Lysekil och Orust kommuner. 

 Avtal med Dingle hundcentrum om 1,0 prövnings-träningsplats. 
 

Anledningar till avslut: 
 Deltagaren börjar arbeta helt eller delvis. 

 Deltagaren har fått anställning som påbörjas inom den närmaste tiden. 

 Deltagaren har förutsättningar för att arbeta helt eller delvis, är anställningsbar, lotsas att bli 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. 

 Deltagaren saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig insatsen, återgår till anvisande myndighet 
eller annan myndighet som deltagaren är i behov av insatser ifrån. 

 Deltagaren medverkar inte eller tar inte ansvar för sin rehabilitering, är inte motiverad för insatsen, 
återgår då till anvisande myndighet. 
 

Arbetsprocess:  
 Kartläggande samtal med deltagaren.  

 Remitterar vid behov till Utredningen eller MVK på Sof Väst.  

 Följer vid behov med deltagarna till möte med vården, kan t.ex. gälla intyg inför vidare åtgärder 
eller behov av fortsatt rehabilitering. 

 Letar tillsammans med deltagaren upp lämplig arbetsprövnings/tränings-/praktikplats.  

 Genomför studiebesök på arbetsplats tillsammans med deltagaren.  

 Har uppföljande samtal med deltagaren och representant från arbetsplatsen.  

 Kontinuerlig återrapportering till inremittenterna kring deltagarens process.  

 Skriver slutrapport efter att deltagaren avslutats i insatsen.  
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Slutrapport: 
 När deltagare slutar i sin insats hos rehabvägledare lämnas slutrapport till deltagaren, samt till 

anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras. 

 I slutrapporten lämnas en objektiv beskrivning av tänkbara yrken och eller arbetsplatser, 
arbetsinriktning, resurser samt aktivitets/funktionsbegränsningar. 

 Slutrapporten och sammanfattningen efter utredningarna skrivs enligt speciell mall, som är 
godkänd av alla myndigheterna efter deras kriterier. 

 

Utredare: 
2 Utredare (2,0 tjänster) som arbetar mot samtliga av Sofs kommuner.  

 Finns på plats som instruktör och observatör. 

 Gör funktionsbedömning i aktivitet, detta kan vid enstaka tillfällen även ske individuellt utanför 
grupp. 

 Är aktiva och behjälpliga i samband med praktikanskaffning eller arbetsprövning/träning i 
anslutning till utredningarna. 

 Dokumenterar runt utredningarna och gör en skriftlig sammanställning om varje deltagare när 
utredning avslutas. 

 Redovisar sammanställningen av utredningen, tillsammans med deltagaren, till rehabvägledare (för 
de deltagare som har detta) eller inremittent, samt till ansvarig handläggare på den myndighet som 
deltagaren får ersättning ifrån. 

 Tillhandahåller föreläsningar, i alla kommuner, om motivation samt krav/rättigheter i förhållande 
till försörjning för de personer som är aktuella hos inremittenterna.  

 Behjälplig till kontakter med arbetsterapeuter i respektive kommun för att deltagare ska kunna få 
hjälpmedel i hemmet. 
 

Målgrupper för utredningsenheten:  
 Personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

 Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras. 

 Bland aktuella deltagare, görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen. 
 

Syfte:  
 Är att utreda en individs förutsättningar för arbete/studier. 

 

Målet med insatsen:  
 Minst 90 deltagare/år. 

 Minst 70 % av de som deltar skall anse att Utredningen varit viktig på deras väg till egen försörjning. 

 Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under Utredningen. 
 

Frekvens/Flöde: 
 9 utredningsgrupper/år med 10 – 12 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner. 

 Varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. 
 

Arbetsprocess: 
 Samhällsinformation. 

 Egenskapstest/intressetest ex. Vägvisaren. 

 Arbetsstationer (kök, textil, data, papp, sortering, montering och planering). 

 Kartläggning samt objektiv funktionsbedömning i aktivitet. 

 Deltagarna prövar sina förmågor i praktiska situationer, funktionsbedömning i aktivitet. 
 

Slutrapport:  
 När deltagare avslutar Utredningen lämnas slutrapport till deltagaren, eventuell rehabvägledare 

samt till anvisande myndighet där rapporten också skall förvaras. 
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 Skall vara ett underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och 
inom vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning/träning/praktik.  

 Slutrapporten skrivs enligt speciell mall. 
 

Motivations- och vägledningskurs: 
3 personer (1,10 tjänster) arbetar i kursverksamheten tillsammans med externa ”föreläsare”. 

 Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till 
arbetsprövning/träning eller praktik. 

 Är länken mellan MVK och ordinarie handläggare. 

 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie 
handläggare informeras om ändringar. 

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport. 

 Kursen är arbetsförmågestärkande; såväl kunskapsmässigt som socialt och även hälsomässigt då 
lättare fysisk träning ingår varje vecka.  

 

Målgrupper för Motivations- och vägledningskursen: 
 Prioriterade är personer över 25 år som har viss erfarenhet av arbetslivet som behöver extra 

motivation och vägledning för att återetablera sig på arbetsmarknaden.  
 

Syfte:  
 Öka arbetsförmåga och förbättra hälsa. 

 Öka förutsättningarna för att klara arbete och/eller studier. 

 Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.  
 

Målet med insatsen:  
 Minst 40 deltagare/år.  

 Minst 70 % av deltagarna skall anse att deras förväntningar på kursen infriats.  

 Minst 70 % av deltagarna skall anse att kursen har rustat dem för att nå sitt mål. 

 Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt bemötta under kursen.  
 

Frekvens/Flöde: 
 4 utredningsgrupper/år med 12 deltagare/grupp, blandat från alla åtta kommuner. 

 Varje grupp pågår i 6 veckor, dagligen på eftermiddagarna.  
 

Arbetsprocess: 
 Personen har informerat sig om MVK. 

 Besök för information, inremitterande handläggare bokar ett besök som görs tillsammans med 
deltagaren eller av deltagaren enskilt.  

Kursen är indelad i 3 block; I det första blocket ligger fokus på hälsa och att stärka den egna förmågan. I 
block två tillkommer föreläsningar inom ett flertal områden; t.ex. arbetslivets förutsättningar och 
samhällsinformation. I block tre övar man på att skriva CV och personligt brev samt på hur man hittar 
arbeten, söker dessa och genomför intervjuer.  
 

Slutrapport:  
 När deltagare avslutar MVK skall slutsamtal hållas med deltagaren och anvisande myndighet.  

 I samband med slutsamtal upprättas en handlingsplan för hur deltagaren går vidare mot 
arbete/studier.  

 

Jobbsökargrupp: 
0,3 tjänst som arbetar främst med personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i 
Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd. 

 Arbetar i grupp med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till 
arbetsprövning/träning eller praktik. 
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 Är länken mellan deltagarna och ordinarie handläggare. 

 Har huvudansvaret för kontakten med och uppföljningen av praktikplatserna, arbetsprövning-
/träning/praktik. 

 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie 
handläggare informeras om ändringar. 

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport. 
 

Målgrupper för jobbsökargruppen: 
 Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

 Vid anvisningar ska personer från Uddevalla och Färgelanda som har deltagit i MVK eller 
Utredningen prioriteras. 

 Bland aktuella deltagare görs prioritering utifrån hur de bedöms kunna tillgodogöra sig insatsen. 
 

Syfte:  
 Öka förutsättningarna för deltagarna att klara arbete och/eller studier. 

 Att rusta personerna väl för att nå ökad egen försörjning.  
 

Målet med insatsen:  
 Minst 25 nya deltagare/år.  

 Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle ha 
arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 

 Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd och har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt 
ha kommit till egen försörjning. 

 

Frekvens/Flöde: 
 25 nya deltagare/år. 

 Totala inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 3 månader.  
 

Arbetsprocess: 
 Kartläggande samtal med deltagaren.  

 Lär deltagarna skriva CV och personligt brev samt hur man hittar arbeten, söker dessa och 
genomför intervjuer.  

 Letar tillsammans med deltagarna upp lämplig arbetsprövnings-/tränings-/praktikplats.  

 Genomför studiebesök på arbetsplatser tillsammans med deltagarna.  

 Har uppföljande samtal med deltagaren och representant från arbetsplatsen.  

 Kontinuerlig återrapportering till inremittenterna kring deltagarens process.  

 Skriver slutrapport efter att deltagaren avslutats i insatsen.  
 

Fysioterapeut 
1 fysioterapeut (0,3 tjänst) finns tillgänglig för alla deltagare i Sof Västs insatser.  

 Göra fysisk funktionsbedömning på deltagare i insatser hos Sof Väst 

 Föreläsa i Utredningen och MVK om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysiska aktiviteter. 
 

Målgrupper för fysioterapeuten: 
 Alla deltagare i insatser som Sof Väst finanserar, dock i första hand de som deltar i Utredningen och 

MVK. 
 

Syfte:  
 Att göra deltagarna medvetna om sina fysiska förutsättningar och eventuella begränsningar. 

 Att kunna ge råd till deltagarna utifrån sin specialkompetens. 

 Att vara en del i uppdraget att utreda deltagarens förutsättningar för yrkesarbete.  
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Målet med insatsen: 

 Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, motion och betydelsen av fysisk aktivitet per 
grupp inom Utredning och MVK. 

 Att genomföra funktionsbedömning/TIPPA- och konditionstest på minst 90 deltagare/år  
 

Arbetsprocess: 
 Använder sig av erforderliga bedömningsinstrument, gör TIPPA-test och konditionstest. 

 Delger övrig personal och deltagarna sin funktionsbedömning, samt aktuell information om vilka 
fysiska aktiviteter deltagaren har blivit rekommenderad. 

 Fysioterapeutens bedömning kompletterar i aktuella fall övriga insatser och biläggs slutrapporten. 

 Ansvarar för föreläsning om hälsa mm. under Utredningen och i MVK.  

 Utför inga behandlingar. 
 

Steg1: 
6 personer (2,0 tjänster finansierade av Sof Väst och 1,75 och from 15 augusti 1,8 tjänst finansierade av 
Uddevalla kommun) arbetar med deltagarna.  

 Arbetar med motivering, vägledning och arbetsmarknadscoachning, samt hjälp till 
arbetsprövning/träning eller praktik. 

 Är länken mellan Steg1 och ordinarie handläggare. 

 Remitterar vid behov till Utredningen eller MVK på Sof Väst.  

 Ansvarar, tillsammans med deltagarna, för att handlingsplaner är aktuella och att ordinarie 
handläggare informeras om ändringar. 

 Är ytterst ansvariga för sammanställningen av deltagarnas slutrapport. 
 

Målgrupper för Steg1:  
 Unga vuxna 16-29 år med diffus problematik, med eller utan diagnos, som står långt från 

arbetsmarknaden. 

 Unga vuxna som behöver/vill komplettera sina studier på olika nivåer för att kunna komma vidare. 

 Unga vuxna som upplevs ha ett utanförskap eller känner sig socialt isolerade, som är i behov av 
kontakt med två parter. 

 

Syfte:  
 Tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller är på väg 

att hoppa av skolan. 

 Reducera utanförskap hos unga vuxna. 

 Vara motivations- och aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. 
 

Målet med insatsen:  
 Minst 50 deltagare/år.  

 Minst 80 % skall vara mer nöjd med sin livssituation vid avslut än vid start. 

 Minst 80 % skall ha en tydligare bild av vad man skall göra inom ett år vid anslut än vid start. 
 

Frekvens/flöde: 
 Steg1–personalen beslutar på sitt veckomöte om/när intag. 

 Fasta grupper med 4 intag/år, 10-15 deltagare/grupp, totalt 40 – 60 nyinskrivna/år. 

 3 timmar/dag, 4 dagar i veckan. 

 Varje grupp pågår i 6 månader, enskilt upp till max ett år – med möjlighet till behovsstyrd 
förlängning vid t.ex. uppehåll. 
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Arbetsprocess: 
 Personen har informerat sig om Steg1. 

 Besök för information, inremitterande handläggare bokar ett besök tillsammans med deltagaren, 
får information, skriver en ansökan och samtycke. 

Kursen innehåller ett flertal olika block eller teman. Dessa är: Hälsa (kost, motion, mat, stress och 
mindfulness), Mål (val i vardagen, livsstil och normer, studier och arbete), Självkänsla och självförtroende, 
Hushållet (ekonomi, handla, laga mat), Att påverka (samhållsinformation och samhällsengagemang).  

 Arbetar med deltagarna i grupp och individuellt. 

 Samtal enligt MI-princip. 

 Förhållningssätt enligt KBT-princip. 

 Stor vikt lägges vid deltagarens eget ansvar (empowerment). 

 Anpassad jul- och sommarverksamhet viktig för kontinuiteten.  
 

Slutrapport:  
 När deltagare avslutar Steg1 skall slutsamtal hållas med deltagaren och anvisande myndighet.  

 I samband med slutsamtal upprättas en handlingsplan för hur deltagaren går vidare mot 
arbete/studier.  

 Om Steg1-personalen och inremittent, i samråd med deltagaren, bedömer att ytterligare stöttning 
behövs kan detta erbjudas på individuellt basis i upp till 6 månader.  

 En slutrapport upprättas som lämnas till deltagaren samt till anvisande myndighet där rapporten 
också skall förvaras. 

 

Utvecklare av Arbetsintegrerade socialt företagande (ASF) och kompletterande 
arbetsmarknad:  
En (1) tjänst som utvecklare som arbetar först och främst på strukturell nivå, men även med deltagare som 
har som mål att starta ASF. 

 Bygga nätverk och samverka med berörda myndigheter. 

 Kartlägger behov och förutsättningar samt är behjälplig vid uppstart av ASF inom Sof Västs område. 

 Stöd och kontaktperson mellan befintliga ASF och myndigheterna. 

 Sprida kunskap om ASF inom Sof Västs område.  

 Kartlägger tänkbara arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser, där det inte krävs yrkesutbildning, 
hos myndigheterna och i föreningslivet. 

 Informera om och stödja utvecklingen av en kompletterande arbetsmarknad hos myndigheterna 
och i föreningslivet. 
 

Målgrupp på strukturellnivå:  
 Myndigheter; politiker, chefer, handläggare och andra tjänstemän 

 

Syfte på strukturellnivå: 
 Öka kunskapen om AFS och kompletterande arbetsmarknad inom förbundets område. 

 Kommunvis förankringsprocess om ASF 
 

Mål på strukturellnivå:  
 Minst 40 tjänstemän ska ha deltagit i någon form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad. 

 Minst 50 handläggare hos parterna inom Sof Västs område skall ha gått utbildning i vad ett ASF är. 

 I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en handläggare som arbetar med ASF. 
 

Målgrupp på individnivå:  
 Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårigheter att 

få/eller behålla ett arbete. 

 Arbetssökande, sjukskrivna och deltagare inom sysselsättning LSS och psykiatrin.  
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Syfte på individnivå: 
 Att öka målgruppens förutsättningar för arbete och egen försörjning. 

 Öka utbudet av arbetstillfällen för personer som har svårt för att konkurrerar på den öppna 
arbetsmarknaden 

 

Mål på individnivå:  
 Minst 15 personer har genomgått utbildning i ASF. 

 Minst ett nytt arbetsintegerande sociala företag har startat inom Sof Västs område. 
 

ESF-utvecklare: 
Samordningsförbundet Väst finansierar en tjänst som i nära samarbete med parterna kartlägger befintliga 
insatser riktat till unga 15 – 25 år i utanförskap.  
Varje kommun har, ofta i samverkan med andra myndigheter, insatser riktade till målgruppen. 
Kommunvis lyssnar ESF-utvecklaren in och dokumenterar önskemål/behov av kompletteringar till dessa.  
Tanken är att ESF-projektet ska bygga på och utveckla befintliga insatser som Sof Väst erbjuder så att 
liknande verksamhet kan etableras lokalt i alla kommuner. Tanken är ett ”paraply”-projekt med insatser i 
varje kommun. 
 

Målgrupp:  
 Chefer och handläggare inom Sof Västs område som arbetar med den aktuella målgruppen;            

Unga i utanförskap.  
 

Syfte:  
 Fånga upp projektidéer och vara en ”Anten”.  

 Ge stöd till kommunerna i arbetet med den aktuella målgruppen. 
 

Mål:  
 Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden). 

 Ansökan beviljas.  
 

Arbetsprocess:  
 Ha dialogträffar i varje kommun med chefer från myndigheterna för att diskutera projektidéer.  

 Skriva ESF-ansökan inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta 
etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år). 
 

TRIM 
ESF-ansökan inom programområde; Ökade övergång till arbete mål 2.2. Underlätta etableringen 
i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för kvinnor och män (15-24 år)  
Arbetsförmedlingen förbereder insatsen och ansökan som handlar om att förbereda skolungdomar 
inför arbetslivet samt att arbeta med de vuxna som finns runt ungdomarna. 
 

Arbetsprocess:  
Förstudier och pilotverksamhet i några kommuner. 
 

Mål:  
 Ta fram ansökan till ESF (Europeiska socialfonden). 

 Ansökan beviljas.   
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Statistik 
 

I Strukturövergripande insatser finansierade av Sof Väst (ASF-utveckling och kompletterande arbetsmarknad, ESF 

dialogträffar, TRIM, kunskapsutveckling och information i samverkan) har det under januari – augusti 2016 totalt 

deltagit 350 personer.  
 

Sof Väst individinriktade insatser har under 2016 haft 427 deltagare (varav 12 anonyma), 240 kvinnor och 187 män. 

Under 2016 har det varit 337 nya deltagare, varav 199 kvinnor och 138 män. 

Under 2016 har 280 deltagare avslutat sin insats, varav 156 kvinnor och 124 män. 

Den 31 december deltog 135 personer, varav 82 kvinnor och 53 män i någon av Sof Väst individinriktade insatser.  
 

Rehabvägledare: 4,6 tjänster som finns i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust.  

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. 

Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, 

Lysekil, Orust och på Dingle Hundcentrum (ASF). 

Lysekil har varit utan egen rehabvägledare i 4½ månad. 
 

I Uddevalla och Färgelanda har under en tid inte funnits några rehabvägledare som i de övriga kommunerna.  

Ytterligare 0,3 rehabvägledare har arbetat med jobbsökargrupp med personer, i första hand från Uddevalla och Färgelanda, 
som hade deltagit i Utredningen eller MVK och behövde fortsatt stöd. 
 

2016 års statistik för rehabvägledarna i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust  
  

119 (+12 anonyma) nya deltagare under 2016                                       95 avslutade deltagare under2016    
Därav 75 kvinnor och 56 män                                                               Därav 47 kvinnor och 48 män     
 

      
Anonyma deltagare redovisas enbart i antal som börjar, men finns för övrigt inte med i statistiken. 
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
 

 

Avslutningsorsak för de 95 deltagare som under 2016 avslutade sin insats hos rehabvägledare. 
 

      47 kvinnor      48 män 

 
Det har alltid anvisats fler kvinnor än män, det är ungefär lika många kvinnor och män i antal som har arbete, studerar eller 

är arbetssökande vid avslut.  

Ca hälften av deltagarna som anvisas avslutats pga. sjukdom, gäller både kvinnor och män 
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Sysselsättning vid start och avslut för de 95 som avslutades hos rehabvägledare under 2016. 

 
 

39 av de 95 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 41 %.  

För kvinnorna är det 42 % och för männen är det 40 %. Det är första gången som flera kvinnor än män har fått arbete 

vid avslut. 

Att antalet som arbetar, studerar eller är arbetsökande är högre i diagrammet på föregående sida, beror på att där räknas 

även de in som är arbetssökande.  Att totalen här är högre här (arbete, studier och arbetssökande) än vad som redovisas på 

föregående sida, beror på att personer som arbetar eller studerar på deltid ofta även är arbetssökande och dessa finns 

därmed, i diagramen ovan, i mer än en stapel. 
 

Försörjning vid start och avslut för de 95 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2016. 
 

 47 kvinnor    48 män   

 
Totalt 30 av 95 avslutade deltagare, vilket är 32 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 28 % och för männen 35 %. Trots att flera kvinnor än män har arbete vid avslut, så har färre kvinnor 

ingen offentlig försörjning vid avslut, det beror på att många av kvinnorna arbetar deltid. 

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras med något 

annat. Skillnaden i försörjning är störst vad gäller försörjningsstöd och A-kassa det hade 50 deltagare före insats och 23 

efter avslut. 26 % av dem som har haft försörjningsstöd är inte i behov av det efter avslut.  
 

Åldersfördelning för de 95 deltagarna (47 kvinnor och 48 män) som avslutades hos rehabvägledare under 2016.  

 
Genomsnittsåldern var 43 år, för kvinnor 43 år och för män 43 år. Unga upp till 29 år ska prioriteras. 
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Utbildningsbakgrund för de 95 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2016  

 

 
 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 95 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2016. 

            
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 2,4 år, för kvinnorna 2,8 år och för männen 2,0 år. 
 

Huvudremittent och medremittent för 140 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare (inkl. de 21 deltagare 

från jobbsökargruppen) under 2016. 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

AF är oftast huvudremittent för övrigt är myndigheterna ungefär lika delaktiga, undantaget är psykiatrin. 

Inom psykiatrin finns ofta personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och psykiatrin är inte ansvariga för personernas 

försörjning, vilket kan vara förklaringen till varför de remitterar deltagare i minst utsträckning. 
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Månadvis fördelning av de 119 som påbörjade och 95 som avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2016.  

 
 

 

Inskrivningstiden för de 95 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2016. 

  
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 8,3 månader.  För kvinnorna 7,7 månader och för män, 9,1 månader.  

 

 

Kommunvis fördelning av de 22 personer (12 män och 10 kvinnor) som under 2016 hade arbetsprövning-/träning på 

någon av kommunernas Arbetsmarknads-/livsenheter  

 
Det finns inga avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMA/AME i Uddevalla och Färgelanda, eftersom det inte har 

funnits rehabvägledare där på samma sätt som i de andra kommunerna.   
 

 

Kommunvis fördelning av de 4 personer (1 man och 3 kvinnor) som under 2016 hade arbetsprövning-/träning på Dingle 
Hundcentrum 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2015-07-01 tom 2016-06-30. 
86 deltagare avslutades under perioden, alla utom 4 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen och av dem svarade 
61, dvs. 71 % av dem som avslutades under perioden. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 61 deltagare som svarade   

 
Resultatet är bestående och det är till och med fler som arbetar och studerar 6 månader efter avslut, än vid avslut. 
 

 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 61 deltagare som svarade   
 

 
Resultatet är bestående och det är till och med fler som har hel egen försörjning 6 månader efter avslut, än vid avslut. 
 

 

Fallbeskrivningar Rehabvägledare (Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust) 
 

Rehabvägledare 

Claudia, dryga 35 år, remitteras till Rehabvägledare av Arbetsförmedlingen och IFO med uppdraget att hjälpa henne mot 

arbetsmarknaden. Claudia kommer från en familj med stora problem, lider själv av svår ångest och har en skev 

kroppsuppfattning. Rehabvägledaren hjälper till med besök hos studie- och yrkesvägledare, med ansökningar och liknande 

och arbetar med motiverande samtal under en längre period. Efter ca 7 månaders arbete flyttar kvinnan till ny kommun i 

vårt område för att börja studera heltid på omvårdnadsprogrammet utan ersättning från någon av våra parter, kontakten 

med Rehabvägledaren avslutas. Claudia upplever själv att hon startar ett nytt liv, med sambo och en utbildning som skall ge 

henne det arbete hon drömmer om.  
 

Christer är runt 50 år när han remitteras från Arbetsförmedlingen till 4-veckors arbetsförmågeutredning hos Sof Väst. 

Därefter får Rehabvägledare uppdraget att hitta lämpligt arbete som kan fungera med de hinder som finns såväl fysiskt som 

i sociala relationer. Christer arbetsprövar på ett par ställen och får efter ca 10 månader ett heltidsarbete med lönestöd.  
 

Charlotta är dryga 40 år remitterades från vården och Arbetsförmedlingen. Sjukpenning hade dragits in och Charlotta kom 

för andra gången till Rehabvägledare. Uppdraget var att hitta ett anpassat arbete som hon kunde klara trots stora 

medicinska besvär sen ca 10 år tillbaka. Praktik inleddes på en arbetsplats som fick avbrytas på grund av försämrat 

hälsotillstånd. Rehabvägledaren följde upp med motiverande samtal och ny praktik inleddes där det relativt snabbt 

framkom att hon skulle klara ett arbete med viss anpassning. Charlotta började på 10 timmar och tanken var att succesivt 
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öka tiden. Efter ca 4 månader med hög frånvaro konstaterades att Charlotta inte hade någon arbetsförmåga. 

Rehabvägledaren avslutar insatsen och remitterande handläggare tar åter vid.  
 

Cecilia är dryga 30 år när hon remitteras till Rehabvägledare från IFO och psykiatrin. Hon har social fobi, blir stressad i stora 

grupper och skulle inte klara av att åka kollektivt. Inremittent vill att Cecilia skall delta i 4-veckors arbetsförmågeutredning 

hos Sof Väst och få hjälp med vårdkontakter. Rehabvägledaren inleder med samtal och kontakt på psykiatrin etableras på 

ett bra sätt. Efter avstämning med inremittent bestäms att Cecilia inte skall delta i arbetsförmågeutredningen utan istället 

påbörja en arbetsträning.  Cecilia är motiverad till detta men skeptisk på grund av tidigare dåliga erfarenheter. 

Rehabvägledaren ordnar en arbetsträningsplats på ett stall och en tydlig plan görs upp med deltagare och 

arbetsträningsplats om rutiner för handledare på plats, vilka arbetsuppgifter som skall utföras och hur ofta 

rehabvägledaren skall stämma av. Arbetsträning påbörjas, efter ca 1 månad framkommer att handledningen inte fungerar, 

arbetsträningen får därför avbrytas under en period. Med hjälp av AF tas ny kontakt med arbetsplatsen, ny handledare 

utses och Cecilia kan åter påbörja arbetsträning, denna gång med betydligt tätare uppföljning och kontakt med 

rehabvägledaren.   
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

2 heltider utredare och 30 % fysioterapeut.  

Ena utredaren och fysioterapeuten medverkar även i MVK, se nedan. 

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom vilka områden 

det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning-/träning-/praktik.  
 

2016 års statistik för utredningsenheten  
 

Kommunvis fördelning av de 98 (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredning under 2016. 

 
Tänker man på kommunernas procentandel av förbundet, så har Munkedal många deltagare jämfört med kommunens 

storlek, medan Strömstad inte utnyttjar sina platser vilket kan delvis bero på avståndet.  

Tidigare har gjorts försök med en mobil-utredare, men det utnyttjades i mycket begränsad omfattning.  
 

 

Försörjning vid start för de 98 deltagare som deltog i utredningen under 2016.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra.

  

 
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat, eftersom syftet är att bedöma 

arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
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Åldersfördelning för de 98 deltagarna (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredningen under 2016.  

Genomsnittsåldern var 42,4 år, för kvinnor 42,3 år och för män 42,6 år. Största ålderskategorin här är 45 – 59 år,  
35 deltagare = 37 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras. 
 
 

Utbildningsbakgrund för de 98 personer (53 kvinnor och 45 män) som deltog i utredningen under 2016.  

 
80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

77 % av kvinnorna och 84 % av männen. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 98 personer som deltog i utredningen 2016.  

 
 

Huvudremittent och medremittent för de 98 personer som deltog i utredningen under 2016 

       53 kvinnor     45 män 

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Utvärdering vid avslut på utredningen, svar från 74 av 98 som har deltagit i utredningen under 2016. 

Deltagarna svarar på frågor vid avslut när de har genomfört den aktivitetsbaserade utredningen.  

Syftet är att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt.  

Deltagarna får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från 
grupperna som har avslutats under 2016. 

        
Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, fysioterapeutens insats, lokalen, något du saknat eller tyckt varit 

onödigt, etc.) 

Utredarna är fantastiska 
Insatsen från deras (utredarnas) sida toppen, har själv fått kämpa/acceptera.  
Jag tror inte att mina problem har kommit fram här.  
Enskilda samtal skall vara under utredningens gång, inte efter 4 veckor.  
Bra upplägg varvat info och aktiviteter.  
Givande veckor.  
Sjukgymnasten lyssnade och var bra, hade önskat mer tid där.  
Dålig luft i lokalen och dåliga möbler/stolar.  
Jag hade velat att det började senare på dagen.  
Jag hade höga förväntningar, det var bättre än jag trodde! 
Mer praktiska arbetssationer hade varit bra.  
Fyra tuffa veckor både psykiskt, fysiskt och själsligt. Inte klarat av de om inte utredarna varit de personer de är! 
 

 

Motivations- och vägledningskurs (MVK): placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Två (0,7 + 0,3) gruppansvariga, samt personal från psykiatrin. Det har även ingått föreläsningar och information av annan 

personal, främst från Utredningen och fysioterapeuten, men även från myndigheterna. 

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt perspektiv. Lättare 

fysisk träning ingår varje vecka. 

Pga. lågt antal anvisade, blev det totalt 4 grupper under 2016. Detta frigjorde 0,3 gruppansvarig som har arbetat som 

rehabvägledare i en jobbsökargrupp, för först och främst personer från Uddevalla och Färgelanda, som har gått 

Utredningen och/eller MVK och behöver fortsatt stöd under en kortare tid för att ytterligare närma sig 

arbetsmarknaden eller studier.  
 

 

2016 års statistik för MVK  

Kommunvis fördelning av de 39 (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016. 
 

 
 

De kommuner som hade rehabvägledare anvisade förhållandevis få eller inga deltagare till MVK 
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Försörjning vid start för de 39 deltagare (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016. Deltagare kan ha flera 

försörjningar med undantag av Ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra. 

 
25 av 39 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 64 % och det stämmer överens med målgruppen 
 

 

Åldersfördelning för de 39 deltagarna (24 kvinnor och 15 män) som deltog i MVK under 2016 

 
Genomsnittsåldern var 43,0 år, för kvinnor 44,5 år och för män 40,6 år. 

Genomsnittsåldern stämmer bra, eftersom målgruppen är personer över 25 år med viss yrkeserfarenhet  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 39 personer (24 kvinnor och 15 män) som deltagit/deltar i MVK under 2016. 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 39 personer som deltagit/deltar i MVK under 2016 
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Inremittent för de 39 (24 kvinnor och 15 män) som deltagit/deltar i MVK under 2016. 
 

     24 Kvinnor           15 Män  

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
 

Utvärdering vid avslut på Motivations- och vägledningskursen (MVK) 

Deltagarna får själva formulera sitt mål med kursen och ange hur väl insatsen rustat dem för sitt mål.  

Deltagarna får skatta från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” Genomsnitt blev 7,35. 

Ungefär hälften av deltagarna anger att deras mål med kursen är att komma ut i arbete/praktik/sysselsättning. 
Den andra halvan anger mål som är kopplade till personlighet och/eller mående, t.ex. Ökat självförtroende, Bättre hälsa,  
Bli tryggare i mig själv, Få verktyg att tackla livets olika situationer.  
 

Deltagarna svarar på frågor vid avslut.  

Syftet är att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt. Deltagarna får skatta 

från ”0. Stämmer inte alls” – ”10. Stämmer helt” och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från deltagarna. 

 
Fallbeskrivning MVK 

Cajsa är 45 år när hon remitteras från öppenpsykiatrin och Försäkringskassan. Cajsa är utbildad sjuksköterska med lång 

arbetserfarenhet. De senaste 4-5 åren har hon varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom, svår migrän och ångest. 

Hon har varit aktuell för många behandlingar inom vården. Det visar sig ganska snabbt att Cajsa inte klarar av att delta på 

MVK, hon har hög frånvaro och är borta ungefär hälften av tiden. Tillsammans med inremittent konstateras att Cajsa inte är 

redo att gå vidare i sin rehabilitering, hon klarar ingen press. Hon återvänder till inremittenterna.  
 

Caj har, med sina knappa 60 år, lång erfarenhet från flera olika områden. De senaste 16 åren har han arbetat på sågverk 

men fick på grund av diskbrock inte arbeta kvar. I samband med detta drabbades Caj av depression och tappade trop på att 

komma ut i arbete igen. Caj remitteras från Arbetsförmedlingen och sin vårdcentral. Caj deltar aktivt under kursen och två 

veckor efter avslutad kurs påbörjar han en arbetsträning som fastighetsskötare. Han trivs på jobbet, han har kommit ur sin 

depression, har stor framtidstro och det går mycket bra för honom.   
 

Jobbsökargrupp 0,3 rehabvägledare, som även arbetare som gruppledare i MVK. Deltagare som har deltagit i MVK 

och/eller Utredningen.  Arbetat motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till 

arbetsprövning/träning eller praktik. Gruppen pågår i upp till 3 månader. Samtliga deltagare är från Uddevalla. 

21 personer 15 kvinnor och 6 män har deltagit i jobbsökargruppen under 2016.  
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Avslutsanledning för de 14 av 21 som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män. 
 

 
 

Sysselsättning vid start och avslut för de 14, som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män.  
 

 
 

4 av 14 dvs. 29 % hade arbete eller studerade vid avslut, 22 % av kvinnorna och 40 % av männen. 
 

 

Försörjning vid avslut för de 14 av 21 som avslutades i Jobbsökargruppen under 2016, 9 kvinnor och 5 män. 

 
 

Steg1 insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla.  

Samordningsförbundet har under 2016 finansierat ca 2 tjänster. 1,0 arbetsterapeut, 0,5 – 0,75 handledare från No Limits 
och 0,1 personal från vuxen psykiatrin (sjuksköterska, kurator eller Arbetsterapeut).  
1,75 – 1,8 rehabvägledartjänster har finansierats av Uddevalla kommun. 
Deltagarna står långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller 

studieförberedande.  

Insatsen började formellt den 1 september 2015 och första gruppen började den 16 november 2015 och avslutades under 

2016 och de deltagarna är därför med i statistiken. Deltagarna kan sedan efter att grupperna avslutats ha individuellt stöd 

i upp till ett år. 

47 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 under 2016, där av 19 kvinnor och 28 män. 3 av dem har varit inskrivna två gånger. 

Börjat och avbrutit och sen kommit tillbaka igen i en annan grupp 

I den första gruppen ingick 13 deltagare, 4 kvinnor och 9 män. Gruppen har avslutats. 

I den andra gruppen ingick 9 deltagare, 5 kvinnor och 4 män. Gruppen har avslutats. 

I den tredje gruppen ingick 8 deltagare, 3 kvinnor och 5 män. Gruppen har avslutats. 

I den fjärde gruppen ingår 9 deltagare, 3 kvinnor och 6 män. Gruppen pågår. 
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I den femte gruppen ingår 10 deltagare, 3 kvinnor och 7 män. Gruppen pågår. 

21 ungdomar har avslutats i Steg1 under 2016, där av 11 kvinnor och 10 män.  

10 ungdomar där av 3 kvinnor och 7 män från de tre första grupperna har fortsatt individuell kontakt. 
  

Försörjning före insatsen för de 47 deltagarna (19 kvinnor och 28 män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016 

  
 

Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet 
 

 

Åldersfördelning för de 47 deltagarna (19 kvinnor och 28 män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016 
 

 
Genomsnittsåldern var 23,5 år, för kvinnor 23,7 år och för män 23,3 år 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 47 deltagarna (19 kvinnor och 28 män) som deltagit/deltar i Steg1 under 2016 

   
 

Huvudremittent och medremittent för de 39 (15 kvinnor och 24 män) som påbörjade Steg1 under 2016. 

Det är grupp 2 – 5, grupp ett började 2015. 
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Fallbeskrivning Steg1 

Calvin remitteras från IFO och Arbetsförmedlingen. Han är dryga 20 år och har ett samlat betygsdokument från gymnasiet. 

Uppdraget från inremittent är att stötta Calvin i att komma närmare arbetslivet. Calvin önskar själv något meningsfullt att 

göra på dagarna. Calvin har ADD och dyslexi som påverkar honom mycket. Han är inte intresserad av studier. Till en början 

har Calvin svårt att prioritera vad han skall lägga sitt fokus på, han behöver påminnas om tider och få stöttning i att få 

struktur i sin tillvaro och rutiner för att få vardagen att fungera. Under de 5 månader han deltar i gruppverksamheten växer 

Calvin, lär sig att strukturera och vid gruppsluta påbörjar han ett traineejobb. Han mål är nu att studera vidare. Calvin 

avslutas efter 6 månader i Steg1.  
 

Charlie är dryga 20 år när han remitteras från Arbetsförmedlingen till Steg1. Uppdraget är att höja hans motivation, 

konkretisera vilka mål han har och öppna en dörr mot arbetsmarknaden. Charlie har svårt för sociala sammanhang och har 

ofullständiga betyg från grundskolan. Han är en tystlåten kille som inte deltar aktivt i gruppens arbete. Charlie har tidigare 

provat att praktisera på Arbetsmarknadsavdelningen och på ett stall men tyckte inte att arbetsuppgifterna passade honom, 

han är inte intresserad av ett fysiskt arbete. Under tiden på Steg1 börjar han parallellt att studera. Det märks en tydlig 

förändring Charlies beteende, han är mer självsäker och deltar aktivt i gruppens arbete och delar med sig av sina 

erfarenheter från skolan. När gruppverksamheten avslutas ökar han sin studietakt och skall fortsätta öka mot heltid. Charlie 

avslutas i Steg1 efter 5 månader.  
 

Cassandra är dryga 25 år och uppdraget, när hon remitteras från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, är att hon 

skall komma ut i sysselsättning och få rutiner. Cassandra saknar fullständiga betyg. Hon har ADD, panikångest och social 

fobi. Det är en lugn och tillbakadragen tjej som börjar i Steg1, hon har svårt att ta till sig beröm och att arbeta under 

tidspress. Cassandra vet inte vad hon vill syssla med och mycket av tiden går åt till att arbeta för att hon skall känna 

trygghet i gruppen, klara av att delta i diskussioner. Hon får i uppdrag att fundera på vad hon vill göra och att, tillsammans 

med personalen, ta fram ett konkret mål. Efter gruppverksamheten avslutats får Cassandra individuell stöttning, 

studiebesök görs på olika arbetsplatser då hon har konstaterat att hon vill arbeta med djur eller städ. Arbetsträningsplats 

letas parallellt med att individuell stöttning fortgår.  
  
 

Kommunvis fördelning av 38 unga med Aktivitetsersättning (19 kvinnor och 19 män) som under 2016 deltog i någon av Sof 
Väst insatser. 20 av dessa, 11 kvinnor och 9 män deltog i Steg1.  

 

 

ASF utbildning i samarbete med Vuxenutbildningen i Uddevalla och förarbete för att starta ASF. 

21 personer(19 kvinnor och 2 män) har påbörjat utbildning under 2016, 9 kvinnor har avslutats. 
 

Utbildningsbakgrund för deltagarna i ASF-utbildningen Åldersfördelning för deltagarna i ASF-utbildning  

  
17 av 21 hade enbart grundskola  

eller saknade formell utbildning 
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Genomsnitts ålder var 36,0 år, för kvinnor 35,7 år 
och för män 38,5 år 
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Tid i offentlig försörjning före insats för   Avslutsanledning för de 9 kvinnor som har avslutat 
eltagarna i ASF-utbildningen   ASF-insatsen 
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Utan mätning

Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 
4,6 år, för kvinnor 4,5 år och för män 5,5 år 

5 av 9 avslutade har arbete, studerar eller 
är arbetssökande, det är 56 % 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse  

med Sof Väst insatser 2016 

 

Bilaga till årsredovisningen  
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst insatser 2016 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler kommer 

i arbete. Förväntat resultat är 

en större effektivitet och att 

resurser då frigörs så att fler 

kan erbjudas rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala och 

arbetsmässiga behov och de 

samordnade insatserna skall 

beakta jämställdhet och 

mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. 

Sof ska värna om bra befintliga verksamheter och 

bli komplettering till dessa. 

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

Sof ska stödja kompetensutveckling hos 

medarbetarna med utbildningsinsatser till 

styrelse, beredningsgrupp, chefer och tjänstemän 

som berörs av samverkan.   

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

Informationstillfällen har hållits i 
respektive kommun och med alla 
förbundets parter, totalt har 175 
representanter deltagit vid dessa.  
 
Handläggar-/Samverkansgrupper 
har funnits i alla kommuner under 
året.  
 
Avtal om arbetsträningsplats  på 
AME finns i de kommuner där Sof 
har rehabvägledare.  
 
Kompetensutveckling har hållits. 
89 personer har deltagit i 
utbildning om Arbetsintegrerande 
sociala företag.  
79 personer har deltagit i 
kunskapsutveckling i samverkan, 
vid Förbundets Dag i maj samt vid 
Samordningsförbundens Dag i 
oktober.  
 
Sof Väst uppvisar ett positivt 
resultat för räkenskapsåret.  
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2016 
Rehabvägledare  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att öka möjligheterna till egen 

försörjning samt att deltagaren får 

ökad hälsa och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av samordnat stöd ifrån två 

eller fler av våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 125 nya deltagare. Rehabvägledarna har under året 

haft 131 nya deltagare.  

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen 

försörjning. 

32 % av deltagarna har helt kommit 

i egen försörjning.  

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra sig 

insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd via 

Rehabvägledare och har avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller studier, gäller 

heltid eller deltid med eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

41 % av deltagarna har kommit i 

arbete eller till studier.  

 

Utredningen 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att utreda en individs 

förutsättningar för arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder som är i 

behov av funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 90 deltagare. Utredningen har under året haft 98 
deltagare.  

 Vid anvisningar ska unga personer 

upp till 29 år prioriteras. 

Minst 70 % av de som deltar skall anse att 

Utredningen varit viktig på deras väg till egen 

försörjning. 

80,5 % av deltagarna anser att 
Utredningen varit viktig på deras 
väg till egen försörjning.  

 Bland aktuella deltagare, görs Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt 91,2 % anser att de blivit 
respektfullt bemötta under 
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prioritering utifrån hur de bedöms 

kunna tillgodogöra sig insatserna. 

bemötta under Utredningen. Utredningen.  

 
 

Motivations- och Vägledningskurs (MVK) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Ökad arbetsförmåga och bättre 

hälsa för deltagarna. 

Prioriterade är personer över 25 

år och som har viss erfarenhet av 

arbetslivet. 

Minst 70 deltagare. MVK har under året haft 39 

deltagare.  

Kommentar: Beslut fattades om 

färre grupper. Möjliggjorde ny 

insats,  Jobbsökargrupp, se nedan.  

Att öka deltagarnas förutsättningar 

för arbete och/eller studier och 

därmed möjlighet till egen 

försörjning. 

 Minst 70 % av de som deltar skall anse att MVK 

varit viktig på deras väg till egen försörjning. 

73,5% av deltagarna anser att MVK 

varit viktig på deras väg till egen 

försörjning 

  Minst 70 % av deltagarna skall anse att deras  

förväntningar på kursen infriats. 

70,9 % anser att deras 

förväntningar på kursen infriats.  

  Minst 90 % skall anse att de blivit respektfullt 

bemötta under MVK.  

94,2% av deltagarna anser att de 

blivit respektfullt bemötta under 

MVK.  

 
Fysioterapeut 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Att göra deltagarna medvetna om 

sina fysiska förutsättningar och 

eventuella begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i 

Utredningen och Motiverande- 

och vägledningskurs 

Genomföra minst 1 föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning och MVK. 

Genomfört en föreläsning om 

hälsa, kost, motion per grupp inom 

Utredning och MVK.  
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Att vara en del i uppdraget att 

utreda deltagarens 

förutsättningar för yrkesarbete. 

Alla deltagare i insatser som Sof 

Väst finanserar, dock i första 

hand de som deltar i Utredningen 

och Motiverande- och 

vägledningskurs 

Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester.  Genomfört 90 Tippa- och 

konditionstester på deltagare i Sof 

Väst verksamheter.  

Att kunna ge råd till deltagarna 

utifrån sin specialkompetens. 

  Har gett individuella råd till 20 

deltagare. 
 

Jobbsökargrupp 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Öka förutsättningarna för  

deltagarna att klara arbete och/ 

eller studier. 

  

Personer från Uddevalla och 

Färgelanda som har deltagit i 

Utredningen och/eller MVK och 

behöver fortsatt stöd. 

Minst 25 nya deltagare. Under året har 23 personer deltagit 

i jobbsökargruppen.  

Att rusta personerna väl för att nå  

ökad egen försörjning. 

 Minst 30 % av deltagarna som har fått stöd och 

har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle 

helt ha kommit till egen försörjning. 

14 % av deltagarna har egen 

försörjning.  

  Minst 40 % av deltagarna som har fått stöd och 

har avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle ha 

arbete eller studier, gäller heltid eller deltid med 

eller utan subvention till arbetsgivaren. 

29 % av deltagarna har kommit i 

arbete eller till studier.  

  

 

Steg1 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Tidigt fånga upp och ge en 

meningsfull aktivitet till ungdomar 

som hoppat av skolan, eller är på 

Unga vuxna 16-29 år med diffus 

problematik, med eller utan 

diagnos som står långt från 

Minst 50 deltagare. Steg1 har under året haft 47 

deltagare.  

Kommentar: Insatsen har bedrivits 
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väg att hoppa av skolan. 

 

arbetsmarknaden. med 3,8 tjänster i stället för 5,5 

som var planerat från början. 

Insatsen har anpassats utifrån 

behov och erfarenhet. 

Reducera utanförskap hos Unga 

vuxna. 

Unga vuxna som behöver/vill 

komplettera sina studier på olika 

nivåer för att kunna komma 

vidare. 

Minst 80 % av deltagarna ska vid avslut ha 

tydligare framtidsbild än vad de hade vid start. 

Detta har inte mätts under året på 

grund av osäkerhet kring 

mätverktyget.  

Vara motivations- och 

aktivitetshöjande samt arbets- 

eller studieförberedande. 

Unga vuxna som upplevs ha ett 

utanförskap eller känner sig 

socialt isolerade, som är i behov 

av kontakt med två parter. 

Minst 80 % av deltagarna ska vid avslut vara mer 

nöjda med sin livssituation än de var vid start. 

Detta har inte mätts under året på 

grund av osäkerhet kring 

mätverktyget. 

Kommentar: ungdomarna har 

genomgående blivit mera 

medvetna om sin livssituation och 

att de har ansvar för att göra något 

åt denna.  
 

Utvecklare av ASF och kompletterande arbetsmarknad 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Öka kunskapen om AFS och 

kompletterande arbetsmarknad 

inom förbundets område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstemän. 

Minst 40 tjänstemän ska ha deltagit i någon form 

av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad. 

142 personer har medverkat i 

samverkansmöten och/eller 

diskussioner om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad. 

Genomföra utbildning om ASF. Politiker och tjänstemän. Minst 50 politiker och tjänstemän hos parterna 

inom Sof Västs område skall ha gått utbildning i 

vad ett ASF är. 

89 politiker och tjänstemän har 

gått utbildning i ASF. 

Genomföra kommunvis  I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en Det har utsatts minst en 
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förankringsprocess om ASF. handläggare som arbetar med ASF. handläggare i varje kommun, 

förutom i Strömstad.  

Kommentar: Sof Väst har skapat 

förutsättningar för detta, med att 

finansiera 30 % tjänst per kommun 

i 4 månader, men Strömstad hade 

ingen lämplig person till uppdraget 

och valde att avstå.  

Öka målgruppens förutsättningar 

för arbete och egen försörjning. 

Personer i arbetsför ålder som 

står långt ifrån arbetsmarknaden 

och har svårigheter att få/eller 

behålla ett arbete. 

Minst 15 personer har genomgått utbildning i 

ASF. 

18 deltagare har genomgått 

utbildning i ASF. 

Öka utbudet av arbetstillfällena för 

personer som har svårt för att 

konkurrerar på den öppna 

arbetsmarknaden. 

Arbetssökande, sjukskrivna och 

deltagare inom sysselsättning, 

LSS och psykiatrin. 

Minst ett nytt arbetsintegerande socialt företag 

har startat inom Sof Västs område. 

 

Något nytt ASF har inte startat. 

Kommentar: Arbete pågår i 

samtliga kommuner och planer 

finns för minst ett nytt ASF i 

Uddevalla.  

Finnas som extra stöd (”konsult”) 

för befintliga sociala företag inom 

Sof Väst område. 

Gruppen, anställda och personer 

som arbetstränar-/prövar på ASF i 

Sof Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Hjälpt Dingle Hundcentrum med 

avtalsskrivning, kontakter med 

Munkedals kommun om 

hyreskontrakt och att strukturera 

upp APT. 
 

ESF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
Ha dialogträffar i varje kommun 

med chefer från myndigheterna för 

Chefer och handläggare som 

arbetar med den aktuella 

50 chefer och handläggare som arbetar med den 

aktuella målgruppen; Unga i utanförskap. 

Dialogträffar genomfördes i 

samtliga 8 kommuner, totalt deltog 
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att diskutera projektidéer. målgruppen; Unga i utanförskap. 43 samverkansaktörer.  

Kommentar: Försäkringskassan 

deltog bara i en kommun av 8.  

Fånga upp projektidéer och via 

dialogträffarna, vara en ”Anten”. 

 Ta fram ansökan till ESF (Europeiska 

socialfonden). 

Under sommaren beslöt styrelsen 

att Sof projektidé skulle bli en 

”modul” i större ansökan ”En skola 

för alla” via Kommunalförbunden.  

  Ansökan beviljas. Ansökan beviljades den 9 

december.  

 

TRIM 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 
ESF-ansökan om att förbereda 

skolungdomar inför arbetslivet. 

Skolungdomar, föräldrar, 

skolpersonal och politiker. 

Förstudier och pilotverksamhet i några 

kommuner, 50 skolpersonal och politiker. 

Förstudierna genomfördes, 33 

skolpersonal och politiker deltog 

(föräldrar och elever räknas inte). 

  Ta fram ansökan till ESF (Europeiska 

socialfonden). 

Ansökan togs fram och lämnades 

in.  

  Ansökan beviljas. Ansökan avslogs  

Kommentar: motiveringen var ”För 

enkelriktad informationsinsats och 

inte kompetensutvecklande” 

”Riktar sig till alla skolungdomar 

och inte enbart de som är i 

riskzon”.  
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  2017-05-17 Dnr: 2015-229 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Tolkförmedling i Väst Årsredovisning 2016 (org nr 

222000-2972) 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 

Tolkförmedling Väst 

 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 

 

Sammanfattning 

Tolkförmedling i Väst inkom 2017-04-25 med årsredovisning för 2016. 

Årsredovisningen antogs av direktionen 2017-04-07. Förbundets revisorer (daterat 

2017-04-13) meddelar att de direktionen bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen är 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att interna kontrollen varit 

tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. De 

tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 

Bakgrund 

Munkedal inträdde som ny medlem i Tolkförmedling i Väst 2015-01-01. 

Tolkförmedling Väst förser sina medlemskommuner med språktolkar och 

översättningar. Verksamheten har varit i drift sedan 2013-04-01. Under året har 

förmedlingen utfört 355 000 uppdrag på (307 000 uppdrag 2016). De vanligaste 

språktolkningstjänsterna är på arabiska, somaliska, dari, persiska och BKS 

(bosniska, kroatiska och serbiska), tigrinja och sorani. 

 

Viktiga händelser 

Ny förbundschef tillträdde under hösten. Upphandling av nytt verksamhetssystem 

har påbörjats under hösten.  

 

Ekonomi 

Resultatet för 2016 uppgick till ett överskott på + 2,3 mnkr, resultatet för 2015 

uppgick till + 5,2 mnkr. Det egna kapitalet har således förstärkts och uppgår efter 

årets resultat till 24,1 mnkr. Ökat antal beställningar av tolkförmedlingstjänster har 

inneburit avvikelser jämfört med budget på förmedlingsintäkter och arvoden till 

uppdragstagare.  

 

Revisorerna meddelar att granskning av redovisning och förvaltning avseende 

räkenskapsåret 2016 inte medför några anmärkningar.  

 

Måluppfyllelse 

Årsredovisningen innehåller en återredovisning av antagna mål för god ekonomisk 

hushållning. Revisorerna meddelar att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 

med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.  

 

Intern kontroll 
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Återredovisas inte. Revisionens bedömning är att direktionens interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Tolkförmedling Väst fortsätter att förstärka sin soliditet som nu uppgår till 42 % 

jämfört med 40 % föregående år.  

Inga ytterligare konsekvenser 

 

 

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Tolkförmedling i Väst 

Ekonomienheten 

Kommunledningsgruppen 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef/biträdande Kommunchef Kommunchef 

Ekonomienheten  
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275 § Årsredovisning 2016 

Beslut 
Direktionen godkänner Årsredovisning 2016 och översänder den till medlemmarna för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 

Sammanfattning  
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 

 
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att 
tillgodose behovet av språktolkning och översättning till dess medlemmar. Förmedlingsarbetet 
innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och översättning av text.  
 
Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag. Tillsättning av inkomna beställningar 
uppgick till 97,6%.  
 
Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att även 2016 skulle ha ett 
högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag och resultatet blev 
2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall härrör till det ökade antalet 
beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger 2,9 mkr över budgeterat 
belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens pensionsförsäkringsavgifter 
och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten med drygt 400 tkr där den största 
kostnaden är konsulttjänster i samband med den arbetsmiljöutredning som pågått under året och 
upphandlingsstöd av extern partner i samband med ny upphandling av verksamhetssystem 
Övriga kostnader under året ligger i nivå med budget. 

 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2016 
Internkontrollrapport 
 

Paragrafen skickas till  
Förbundsmedlemmarna 
Revisorerna 
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  2017-05-07 Dnr: KS 2017-66 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Revisionsrapport - fastighetsunderhåll 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar detta beslut till kommunrevisionen som svar på 

granskningsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny underhållsplan för  

Kommunens fastigheter. Planen ska redovisas våren 2018. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på 

internhyreskontrakt. Kontrakten ska stimulera till effektivare lokalanvändning. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komplettera målen i budgeten med 

mål för fastighetsunderhåll. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att tydligare redovisa genomförda 

underhållsåtgärder i delårs- och årsbokslut. 

 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen. 

Granskningsrapporten översändes med önskemål att senast 19 juni 2017 erhålla 

svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av revisionens 

bedömningar vilka redovisas i rapporten. 

 

Revisionen skriver att syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll 

avseende ett tillfredställande fastighetsunderhåll. Granskningen har omfattat 

kommunstyrelsen i Munkedals kommun. 

 

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll av fastighetsunderhållet. Detta då det saknas en 

långsiktig planering av underhållet. Styrelsen har enligt revisionens bedömning inte 

begärt underlag och uppföljning för att kunna bedöma hur underhållsbehovet ser ut 

eller hur stora kostnaderna för att skjuta fram underhållsåtgärder blir. 

 

I granskningen har revisorerna identifierat ett antal utvecklingsområden. Revisorerna 

rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa en tydlig koppling mellan KF:s inriktningsmål och styrelsens 

resultatmål 

• Tydliggöra när och hur sektorerna ska redovisa uppföljning av 

verksamhetsmålen 
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• Överväga att låta sektorerna redovisa underliggande indikatorer och 

aktiviteter för att tydliggöra vad bedömningen av målen baseras på. 

• Säkerställa att samtliga sektorer tar fram dokumenterade risk- och 

väsentlighetsanalyser som grund för planering, prioritering och uppföljning av 

det interna kontrollarbetet. 

 

Ekonomiavdelningen samt sektor samhällsbyggnad har i bifogat underlag beskrivit 

revisionens frågeställningar samt besvarat samtliga frågeställningar. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Underhållsplanen tas till största delen fram med egna resurser. Inom vissa områden 

kommer tjänster att behöva köpas in. 

Inga ytterligare konsekvenser 

  

   

     

 

 

Beslutet expedieras till: 

Sektorchef samhällsbyggnad 

Ekonomienheten 

Kommunrevisionen 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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 2017-05-07 Dnr: 2017-66

  

 
 KOMMUNSTYRELSEN  

  

 

 

Revisionsrapport – Granskning av fastighetsunderhåll  
 

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen. 

Granskningsrapporten översändes med önskemål att senast 19 juni 2017 erhålla 

svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av revisionens 

bedömningar vilka redovisas i rapporten. 

 

Revisionen skriver att syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll 

avseende ett tillfredställande fastighetsunderhåll. Granskningen har omfattat 

kommunstyrelsen i Munkedals kommun. 

 

Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll av fastighetsunderhållet. Detta då det saknas en 

långsiktig planering av underhållet. Styrelsen har enligt revisorernas bedömning 

inte begärt underlag och uppföljning för att kunna bedöma hur underhållsbehovet 

ser ut eller hur stora kostnaderna för att skjuta fram underhållsåtgärder blir. 

 

 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att: 

• Tillse att en långsiktig strategi för kommunens fastighetsunderhåll tas fram. 

Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende 

fastighetsunderhållet och ligga till grund för förvaltningens detaljplanering 

av underhållet. Analys av ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser 

bör ingå i strategin. 

• Stärka uppföljningen av fastighetsunderhållet för att förvissa sig om att 

fastigheterna underhålls på ett systematiskt och effektivt vis. 

• Säkerställa att analys av ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser av 

underhållplaneringen ligger till grund för resurstilldelningen. 

• Utreda möjligheterna att teckna internhyresavtal med kommunens 

hyresgäster där det framgår vilka underhållsåtgärder som ingår i hyran. 

 

 

Revisorerna:  

Tillse att en långsiktig strategi för kommunens fastighetsunderhåll tas fram. 

Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende 

fastighetsunderhållet och ligga till grund för förvaltningens detaljplanering av 

underhållet. Analys av ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser bör ingå i 

strategin. 

 

Svar 

Underhållsplaner har upprättats 2005 och 2009. Underhållsnivåerna har varierat 

mellan 18 kr och 75 kr per m2 under perioden 2003 till 2015. För 2016 

budgeterades underhållsnivån till 87 kr per m2. Kommunen har i maj 2017 ca 

76000 m2 verksamhetslokaler. Underhållsnivån bör uppgå till ca 140 kr per m2. 

 

KS har vid flera tillfällen diskuterat behovet av en underhållsplan, samt 

lokaleffektiviseringar, internhyresavtal samt nödvändigheten att lämna externt 

inhyrda lokaler. KS är väl medveten om vikten av att fastigheterna hålls i ett bra 

skick och att detta innebär ytterligare satsningar på underhåll.  
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Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny underhållsplan för 

kommunens fastigheter. Planen ska redovisas våren 2018. 

 

Revisorerna:  

Stärka uppföljningen av fastighetsunderhållet för att förvissa sig om att 

fastigheterna underhålls på ett systematiskt och effektivt vis. 

 

Svar 

Uppföljningen av fastighetsunderhållet bör förbättras. Kommunstyrelsen ger 

förvaltningen i uppdrag att tydligare redovisa genomförda underhållsåtgärder i 

delårs- och årsbokslut. Kommunstyrelsen kommer att inför kommande 

budgetprocess att ta fram resultatmål avseende fastighetsunderhåll. 

 

Revisorerna:  

Säkerställa att analys av ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenser av 

underhållplaneringen ligger till grund för resurstilldelningen. 

  

Svar 

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa konsekvenser av ramförändringar i 

budgetarbetet. Beskrivningen av konsekvenser ska förbättras och förtydligas. 

 

Revisorerna:  

Utreda möjligheterna att teckna internhyresavtal med kommunens hyresgäster där 

det framgår vilka underhållsåtgärder som ingår i hyran. 

 

Svar: 

Ett system med internhyresavtal tillämpades under perioden 2005-2011, men 

eftersom det inte bidrog till lokaleffektiviseringar eller energibesparingar togs beslut 

att upphöra med systemet. Fastighetsenheten har istället budget för lokalerna. 

 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på 

internhyreskontrakt. Kontrakten ska stimulera till effektivare lokalanvändning. 

 

 

 

Rapporten överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för svar till revisionen. 

 

 

Ulrika Gellerstedt  Mats Tillander 

Ekonomichef   Samhällsbyggnadschef 
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  2016-05-09 Dnr: KS 2017-36 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 

antagen 2017-02-22 § 23 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändringar och tillägg i kommunstyrelsens 

delegationsordning i kapitel 2.5-Ekonomi, upphandling och inköp, enligt föreliggande 

förslag. Ändringarna omfattar nummer 2.5.2.1, 2.5.2.3, 2.5.2.4, 2.5.2.5, 2.5.1.8 

samt ny delegationspunkt i kapitel 2.5.2. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen antog 2017-02-22 § 23 nu gällande delegationsordning. 

Ekonomienheten har funnit att det finns behov av förtydligande, ändringar och tillägg 

i kapitel 2.5- Ekonomi, upphandling och inköp.  

 

Munkedals kommun har sedan flera år ett upparbetat samarbete med kommunerna i 

Norra Bohuslän samt med Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Ett antal 

gemensamma upphandlingar genomförs årligen. För dessa fall behövs förändringen 

avseende inköpscentral.  

För upphandlingar med ett sammanlagt värde om 10 mnkr föreslås 

kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om dels förfrågningsunderlaget och dels om 

tilldelningsbeslut. 

  

Ändringar och tillägg markeras i förslaget med överstrykningar och röd text.  

 

Kapitel 2.5.2 Upphandling och inköp 
Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.5.2.1 Beslut om att genomföra upphandling 
internt eller delta i externt samordnad 
upphandling: 

a) 25 000 kr – 534 890 kr 

b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

c) 3 000 001 kr – 10 000 000 k 

 
Ny formulering: 
Genomförande av upphandling: 
a) Beslut om att inköpscentral genomför 
upphandling och tecknar samt förlänger 

ramavtal.  
 
b) Beslut om att sluta avtal med SKL 
Inköpscentral om att genomföra 
upphandling samt teckna och förlänga 
ramavtal som Munkedals kommun har 

möjlighet att ansluta sig till. 
 
c) Beslut om att delta i övriga externt 
samordnade upphandlingar. 
 

 a) Enhetschef/Rektor 
ersättare: Sektorchef 
ersättare i Sektor Omsorg: 
Avdelningschef 

b) Sektorchef 
ersättare: kommunchef 

c) Kommunchef 
 
 
a) Ekonomichef 
ersättare: Kommunchef 
 

 
b) Ekonomichef 
ersättare: Kommunchef 

 
 

 

 
c) Sektorchef 
ersättare: Kommunchef 

2.5.2.5 Teckna och förlänga kommunövergripande 

ramavtal för upphandling och inköp av 
varor och tjänster  
Utgår och ersätts med nytt förslag enligt 
punkt 2.5.2.1 a och b, enligt ovan.  
 

  Ekonomichef 
ersättare: Kommunchef 
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NY Beslut om att anta förfrågningsunderlag 
avseende upphandlingar överstigande  
5 000 000 kr 
 

 Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2.5.2.3 Formella anbudsöppnare för öppning av 

anbud i upphandling tillsammans med 

upphandlare, inom respektive 
ansvarsområde 

 Enhetschef/rektor, 

Avdelningschef, 

Sektorchef,  
Kommunchef 
ersättare: Registrator, 
kommunens upphandlare 
 

2.5.2.4 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Anta leverantör; för tilldelning (anbud) 
a) 25 000 kr – 534 890 kr 

 

 
b) 534 891 kr – 3 000 000 kr 

 

 
c) 3 000 001 kr – 5 000 000 kr 
 
d) Ny nivå 
d) Överstigande 5 000 000 

 
(notering: kommunstyrelsens ordförande och 

kommunchef undertecknar avtalet) 

 

  
a)  Enhetschef/rektor 
ersättare: Sektorchef 

ersättare i sektor omsorg: 
Avdelningschef 

 
b)  Sektorchef 
ersättare: Kommunchef 

 
c)  Kommunchef 
 
d) Kommunstyrelsens   

arbetsutskott  

 

Kapitel 2.5.1 Ekonomi 
Nr Ärende Lagrum Delegat 

2.5.1.8 Besluta om anstånd med eller 

avbetalning av skuld till kommunen 

till ett högsta belopp av; 

 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 

dagar 

 

b) 5 prisbasbelopp  

Förtydligande: 

b) ½ - 5 prisbasbelopp 

 

c) över 5 prisbasbelopp  
 

  

 

 

 

a) Handläggare 

 

b) Ekonomichef 

 

c) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

 
 

    

 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förändring under avsnitt ekonomi blir mer konsekvent än tidigare. 

 

 

 

     

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Ulrika Gellerstedt 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Ekonomichef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Nämndsekreteraren för vidare befordran 

Akten 
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  2017-05-08 Dnr: 2015-9 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Ändringar av förbundsordning för Fyrbodals 

kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till förbundsordning för 

Fyrbodals kommunalförbund. 

 

Sammanfattning 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har den 16 mars 2017 beslutat föreslå 

ändringar och förtydliganden av förbundsordningen. Beslut om godkännande av 

ändrad förbundsordning tas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 

Revideringen har gjorts för att uppdatera förbundsordningen i sin helhet samt för att 

förtydliga de arvodesprinciper som gäller för förbundets ordförande. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Förändring av förbundets arvodesreglemente. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunalförbundet Fyrbodal 

Peter Berborn 

A 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 
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  2017-05-15 Dnr: 2017–250 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Joakim Hagetoft 

Säkerhetssamordnare 

Administrativa enheten

Munkedals kommuns plan för arbete mot 

våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad plan för Munkedals kommuns arbete 

mot våldsbejakande extremism. 

 

Sammanfattning 

Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har upprättats 

utifrån de tolv rekommendationer som Sveriges nationella samordnare mot 

våldsbejakande extremism har tagit fram. Planen är framtagen för att konkretisera 

kommunens arbete och tydliggöra samverkansstrukturer och kontaktvägar. 

 

Munkedals kommuns plan för arbete mot våldsbejakande extremism har ett 

helhetsperspektiv. Den omfattar det generella förebyggande arbetet inom Munkedals 

kommun som bland annat handlar om att bedriva demokratifrämjande arbete och 

motverka utanförskap. Detta för att undvika att ungdomar radikaliseras och blir 

våldsbejakande. 

  

Planen tar även fasta på befintliga samverkansstrukturer inom Munkedals kommun 

för att identifiera ungdomar med riskbeteende. Inom dessa strukturer finns redan ett 

gemensamt arbete för att hjälpa dessa ungdomar och deras anhöriga utifrån 

individens specifika behov. 

 

Slutligen tydliggör planen upprättade kontaktvägar för att hantera oro och upptäckt 

av en radikaliserad individ. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Denna plan för Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism innebär 

inte några konsekvenser för kommunens ekonomi. Planen är uppbyggd runt redan 

befintligt förebyggande arbete och redan existerande samverkansstrukturer. 

Inga ytterligare konsekvenser 

    

     

 

Beslutet expedieras till: 

Samtliga sektorer 

Säkerhetssamordnare 

Peter Berborn 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Administrativ chef Kommunchef 

Kommunledningskontoret  
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Munkedals kommuns plan för arbete mot 

våldsbejakande extremism 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Munkedals kommuns plan för arbete mot 

våldsbejakande extremism 

 

 

Dnr: KS 2017–250 

 

Typ av dokument: 

Plan 

Handläggare: 

Säkerhetssamordnare 

Antagen av: 

Ange här vilket organ som antagit dokumentet 

Antagningsdatum: 

Antagningsdatum 

Revisionshistorik: 

Ange revideringsdatum och övrig historik här 

Giltighet: 

Gäller t.o.m. 2020-08-01 eller 

fram till ny revision eller nytt 

dokument. 
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Inledning 
Våldsbejakande extremism handlar om att försöka uppnå ett ideologiskt mål genom 

våld, eller genom att understödja att andra använder våld. Våldsbejakande 

extremism är ett samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer 

som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att 

uppnå ideologiska mål. 

En individ som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan vara våldsbenägen, men 

kan också undvika att själv använda våld och koncentrera sig på att andra gör det. 

Våldet anses vara en legitim metod för att påverka samhället och demokratiska 

lösningar förkastas. 

De inriktningar av våldsbejakande extremism som för närvarande förekommer i det 

svenska samhället är i huvudsak högerextremism inom vit makt-miljöer, 

vänsterextremism samt islamistisk extremism. 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande 

betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att 

göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer 

som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så 

som Munkedals kommun med sin skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, om polis 

och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället så som idrottsföreningar, 

ungdomsorganisationer och religiösa samfund. 

Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är beroende av en ökad 

kunskapsnivå inom Munkedals kommun och lokala aktörer, en utvecklad samverkan 

mellan kommunen och lokala/regionala aktörer samt att ett brett förebyggande 

arbete bedrivs inom kommunen. 

  

Syfte 

Syftet med Munkedals kommuns plan för arbete med våldsbejakande extremism 

är; 

• att öka kunskapen om våldsbejakande extremism 

• att tydliggöra ansvarsfördelning 

• att möjliggöra för verksamheter att agera tidigt 

 

Mål 

Målsättningen med Munkedals kommuns plan för arbete med våldsbejakande 

extremism är; 

• att minimera riskerna för att personer hamnar i våldsbejakande grupper 

eller organisationer 

• att tydliga strukturer identifieras för hur arbetet kring våldsbejakande 

extremism ska bedrivas inom Munkedals kommuns ansvarsområden 

• att höja kunskapsnivån kring våldsbejakande extremism och samhällets 

grundläggande värderingar för att öka förmågan att identifiera riskpersoner 

och verka för ökad trygghet i Munkedals kommun 
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Ansvar 

Personer som deltagit i våldsbejakande extremistiska handlingar och/eller är aktiva 

i en våldsbejakande extremistisk miljö ska i första hand hanteras av 

Säkerhetspolisen och Polisen. 

Kommunen ansvarar för att arbeta förebyggande och verkar för insatser som 

värnar det demokratiska samhället och som motverkar uppkomsten av 

radikalisering och våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer. 

 

Källor och kunskap 

Den teoretiska grunden till denna plan är Justitiedepartementets rapport 

Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4) samt 

material från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

Därutöver används material säkerhetspolisens årsbok från 2015 och 2016 samt 

deras rapport om ”Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige”. 

Inom Munkedals kommun har en enkät varit ute bland ansvariga i de verksamheter 

som i större utsträckning kan förväntas möta en ungdom som riskerar att 

radikaliseras. Deras svar utgör en del i den lokala lägesbilden och de lokala 

exemplen på existerande förebyggande arbete inom Munkedals kommun. 

För mer detaljerad information om inträffade händelser har information hämtats 

från SVT Nyheter. 
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Definitioner – viktiga begrepp 

Våldsbejakande 

Begreppet våldsbejakande används för att beskriva innehållet i ett material eller en 

persons beteende. Våldsbejakande innebär acceptans av våldsanvändning och stöd 

av ideologiskt motiverat våld för att främja en sak. Att vara våldsbejakande ska 

inte förväxlas med att vara våldsbenägen. Ett våldsbejakande beteende kan 

innebära ett långvarigt stöd till våldshandlingar som andra begår, trots att 

personen själv aldrig utövar våld. 

Extremism 

Begreppet extremism används för att beskriva rörelser, ideologier eller individer 

som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. 

Våldsbejakande extremism 

Våldsbejakande extremism förekommer både inom den politiska och religiösa 

sfären. 

Säkerhetspolisen bedömer i dagsläget att det finns tre våldsbejakande 

extremistiska miljöer i Sverige.  

• Autonoma miljön – vill ha ett klasslöst och ekonomiskt jämlikt samhälle 

och ett styrelseskick med direkt demokrati där arbetarklassen får ett större 

inflytande. 

 

• Vit makt miljön – vill ha ett auktoritärt styre baserat på etnicitet, utifrån 

föreställningen om att människor kan delas in i olika raser, och att ras eller 

etnicitet påverkar allt vi människor säger och gör. Enligt detta tankesätt är 

det enbart etniska svenskar som kan fatta beslut som är bra för Sverige och 

för dem som anses vara svenskar. 

 

I båda fallen finns en självförsvarsretorik som innebär att alla metoder är 

tillåtna i kampen mot mångkulturen (vit makt-miljön) och fascismen (den 

autonoma miljön). Därmed anser båda miljöerna att ”ändamålet helgar 

medlen” eftersom det handlar om att göra samhället bättre för alla – eller 

åtminstone för dem som aktörerna inkluderar i den gemenskap de skapar. 

De anser att det nuvarande systemet är illegitimt och att en förändring 

därför kräver radikala metoder, ofta våldsamma sådana, även om det 

innebär att enskilda individers fri- och rättigheter kränks. Detta är 

anledningen till att Säkerhetspolisen följer extremistmiljöerna. För 

Säkerhetspolisen handlar det om brottsligheten, alltså om de extrema 

metoder som aktörerna använder sig av, inte om ideologier, åsikter eller 

vilken av extremistmiljöerna som är värst. 

 

• Våldsbejakande islamistisk extremistisk miljö – enligt säkerhetspolisen 

definieras miljön som säkerhetshotande verksamhet som motiveras med 

islamistiska argument och som ytterst syftar till att med stöd av våld eller 

hot om våld förändra ett samhälle i odemokratisk riktning. 

 

I justitiedepartementets rapport Våldsbejakande extremism i Sverige – 

nuläge och tendenser finns följande att läsa om våldsbejakande islamistisk 

extremism;  
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För att förklara begreppet islamistisk extremism måste det först förtydligas 

vad som avses med islamistisk. Begreppet islamistisk är bildat av ordet 

islamism och syftar till ett synsätt där islam uppfattas som en hel 

samhällsordning och därmed innefattar politiska perspektiv. Ordet islamism 

används i många fall för att beskriva den inriktning som ser islam som 

allomfattande och den ideologiska modellen för ett lands styrelseskick, till 

skillnad från den uppfattning där islam ses som en religion. Begreppet 

islamistisk extremism har kritiserats för att det har för stora likheter med 

ordet islam. Islamistisk extremism står för en extrem tolkning av Koranen 

och har inte mycket gemensamt med konventionell tolkning av islam som 

religion. Begreppet våldsbejakande islamistisk extremism används för att 

beskriva den extrema miljö och de personer som ser våld som ett legitimt 

medel för att uppnå ideologins mål.  

Radikalisering 

Begreppet radikalisering definieras av säkerhetspolisen som ”Den process som 

leder till att en individ eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld 

för att främja en sak”. 

SSPF 

SSPF är ett samarbete mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheten i 

Munkedals kommun. SSPF arbetar förebyggande med att fånga upp barn, 

ungdomar och unga vuxna med riskbeteende. Ett riskbeteende kan vara fel 

umgänge, tendens till våldsbejakande åsikter samt början till ett drogmissbruk och 

kriminalitet. 

Referensgrupp BRÅ 

För att följa upp trygghetsarbetet och genomförandet av Munkedals kommuns och 

Polisens gemensamma medborgarlöften kommer en referensgrupp för BRÅ att 

användas. Den kommer att bestå av utvalda verksamhetsansvariga inom 

Munkedals kommun samt representanter från externa aktörer som exempelvis 

räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, föreningslivet, pensionärsorganisationer, 

näringsliv med flera.  

Arbetsgrupp BRÅ 

Består av folkhälsostrateg, säkerhetssamordnare och kommunpolis. Arbetsgrupp 

BRÅ utgörs endast av tjänstemän och bereder förslag till BRÅ i Munkedals kommun 

utifrån aktuell lägesbild, gällande medborgarlöften och pågående trygghetsarbete. 

Samtalskompassen 

Samtalskompassen är ett utbildningsmaterial som tillhandahålls via hemsidan för 

den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och riktar sig till den 

som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag. 

Se www.samordnarenmotextremism.se.  
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Vägen in i extrema miljöer 

Fyra vägar in 

Radikaliseringsprocessen in i extrema miljöer har stora likheter oavsett vilken miljö 

som avses. Ofta är det unga pojkar som av olika skäl lockas in i organisationerna 

eller grupperingarna. Intresset kan till exempel grunda sig i ett ideologiskt intresse 

där de väljer ett våldsbejakande uttryckssätt, eller att man attraheras av miljön 

kring dessa grupper. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och säkerhetspolisen har 

tagit fram en schematisk bild av fyra vägar in i radikalisering som fungerar som en 

hjälp för att försöka förstå det som händer. 

Utagerarens väg 

Utageraren är ofta en person med problemfylld bakgrund. Det kan handla om 

missbruk, krigstrauma eller kriminalitet. Det är en ung person, oftast pojke som 

aktivt söker spänning och lockas av den våldsamma miljön. 

Grubblarens väg 

Grubblaren är en person som söker svar på frågor om livet. Ingången är sällan 

våldsam utan vägen till extremism går via ideologiska studier. Ofta är denna 

personlighet till en början lugn och lite tillbakadragen. 

Familjens väg 

Familjemedlemmar eller andra närstående har själva extrema åsikter eller 

godkänner de ställningstagande som görs. För det mesta kommer dessa från 

familjer med ingen eller liten kontakt med personer av andra livsåskådningar. 

Kontaktsökarens väg 

Kontaktsökaren vill ha gemenskap och närhet. Det kan vara en tillfällighet vilken 

typ av organisation som kontaktsökaren hamnar i. Många av de extrema 

organisationerna är duktiga på att locka till sig sökaren genom att erbjuda 

samhörighet och en gemensam yttre fiende. 

 

Andra faktorer 

Även om grupperna skiljer sig radikalt från varandra så finns det stora likheter i vad 

som lockar personer in i extrema miljöer. Det är ofta känslomässiga orsaker som 

avgör. Inom forskningen talas det om push- och pullfaktorer. Push-faktorer är det 

som genom yttre påverkan styr en individ mot våldsbejakande miljöer, medan pull-

faktorer är sådant som lockar till en radikalisering.

Push-faktorer 

• Upplevelser av utanförskap 

• Identitetssökande 

• Sökande av spänning 

• Låg självkänsla 

• Starkt samhällsengagemang 

• Globala orättvisor 

• Upplevda besvikelser kring 

demokrati och samhälle 

Pull-faktorer 

• Känsla av makt och kontroll 

• Status av att vara någon 

• Social gemenskap 

• Övertygelse om att handla rätt 

• Trygghet och känslan av att 

hittat hem
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Förebyggande arbete i Munkedals kommun 

Inriktning av det förebyggande arbetet 

Handlingsplanen delas in i tre områden för ett långsiktigt och hållbart arbete mot 

våldsbejakande extremism; 

1. Generella och övergripande förebyggande insatser 

2. Selektiva och specifika förebyggande insatser 

3. Indikerade och individinriktade insatser 

 

Generella förebyggande insatser 

De generella förebyggande insatserna ska riktas mot samtliga invånare i Munkedals 

kommun. Arbetet ska fokuseras på att stärka skyddsfaktorer i det förebyggande 

arbetet. Det kan bland annat gälla hälsovård och skolans demokrati- och 

kunskapsuppdrag. Exempel på yrkesverksamma grupper är fritids- och 

ungdomsverksamhet, hälsovård, skolan, trossamfund samt andra föreningar som 

bedriver ett förebyggande arbete. 

Som hjälp i denna del av det förebyggande arbetet tillhandahåller den Nationella 

samordnaren mot våldsbejakande extremism metodmaterial och stöd via sin 

hemsida. 

Exempel på Munkedals kommuns generella förebyggande insatser 

Redan idag ligger det i skolans uppdrag att övergripande arbeta för människors lika 

värde, demokratiska värderingar med mera. Det ligger som ett paraply över all 

verksamhet. 

Fritidsledarna inom fritidsverksamheten i Munkedals kommun bedriver redan idag 

ett aktivt arbete med att fånga upp ungdomar med riskbeteende genom samtal och 

att följa sociala medier. 
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Specifika förebyggande insatser 

Specifika förebyggande insatser innefattar målinriktade insatser mot riskgrupper 

eller specifika problem. Socialarbetare, polis och skolpersonal arbetar på denna 

nivå.  

I denna del av det förebyggande arbetet kan Munkedals kommuns verksamheter ta 

hjälp av samtalskompassen som tillhandahålls av den Nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism. 

Exempel på Munkedals kommuns specifika förebyggande insatser  

I Munkedals kommun sker ett specifikt förebyggande arbete genom SSPF som 

genomför avstämningsmöten kontinuerligt. Där finns möjlighet att lyfta 

oroväckande tendenser och planera för genomförande av specifika gemensamma 

förebyggande insatser.  

De tidigare nämnda fritidsledarna utgör även på denna nivå en viktig del av det 

förebyggande arbetet där de utifrån sin funktion har möjlighet att arbeta med 

specifika problem eller riskgrupper inom fritidsverksamheten. 

Individinriktade förebyggande insatser 

De individinriktade förebyggande insatserna riktar sig mot enskilda individer som 

har ett uppvisat riskbeteende, som är aktiva i en extremistisk miljö eller har för 

avsikt att lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering. Yrkesgrupper som 

arbetar med enskilda unga, däribland pedagoger, mentorer, socialarbetare, polisen 

samt personal inom psykiatri och sjukvård, verkar på denna nivå. 

Exempel på Munkedals kommuns individinriktade förebyggande insatser 

I SSPF fångar man upp barn, ungdomar och unga vuxna med riskbeteende och 

prioriterar tillsammans vart man ska lägga in resurserna för att vända en negativ 

utveckling. Man arbetar mellan mötena inom den egna verksamheten och använder 

de arbetsmetoder och verktyg som finns tillgängliga inom varje specifik 

verksamhet. 

Anhöriga 

För att lyckas med ett förebyggande arbete på individnivå är det mycket viktigt att 

anhöriga involveras. Anhöriga ska, om inte förutsättningarna talar emot det, på 

lämpligt sätt göras delaktiga. 

  

321



Samverkan 
Kontinuerlig samverkan bedrivs och ska bedrivas inom Munkedals kommun mellan 

kommunens egna verksamheter och andra externa aktörer. För att uppnå 

kontinuitet i samverkan ska den ske i redan befintliga strukturer.  

Redan befintliga strukturer inom Munkedals kommun utgörs av; 

• SSPF 

• Referensgrupp BRÅ 

• Arbetsgrupp BRÅ 

• Närsjukvårdsmöten 

• Psykiatrimöten (Socialtjänsten och psykiatrin genomför möten en gång per 

månad där man efter inhämtat samtycke diskuterar ärenden). 

Uppföljning 
Våldsbejakande extremism ska vara en stående punkt på dagordning vid möten 

som genomförs i de nämnda samverkansstrukturerna. 

Säkerhetssamordnaren utgör lokal samordnare för arbetet mot våldsbejakande 

extremism i Munkedals kommun och ansvarar för att initiera och samordna 

uppföljning av Munkedals kommuns arbete mot våldsbejakande extremism. En 

kommunövergripande uppföljning kommer att göras årligen. 

Förteckning över viktiga symboler 
En förteckning över symboler som är viktiga att känna till kommer att tas fram av 

säkerhetssamordnaren och tillhandahållas till kommunens verksamheter efter 

begäran. 

Utbildning 
Det är upp till varje verksamhetsansvarig som berörs av det förebyggande arbetet 

mot våldsbejakande extremism och som möter ungdomar i sin verksamhet att 

identifiera behovet av utbildningsinsats inom den egna personalgruppen.  

Som en inledande kompetenshöjning finns utbildningsmaterial på hemsidan för den 

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, 

www.samordnarenmotextremism.se.  
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Kontaktvägar vid oro om, eller upptäckt av, misstänkt 

radikalisering eller extremism 

Vid oro hos anhöriga eller andra närstående 

Om man känner en begynnande oro för att någon anhörig, eller på annat sätt 

närstående, dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi kan man kontakta 

socialtjänsten, säkerhetssamordnaren eller få samtalsstöd via Rädda barnens 

orostelefontelefon mot radikalisering. 

Orostelefonen mot radikalisering 

Samtalen till Rädda Barnens orostelefon kostar inget och samtalen syns inte på 

telefonräkningen. Den som ringer får vara anonym. 

De som svarar vid Rädda Barnens orostelefon är utbildade i samtalsstöd. De svarar 

på svenska, men kan också erbjuda samtal på engelska, danska, arabiska, 

azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja. 

Orostelefon kan vidarebefordra samtal till kommunens samordnare för arbete mot 

våldsbejakande extremism, som idag utgörs av Munkedals kommuns 

säkerhetssamordnare. 

Intern upptäckt  

Misstänkt upptäckt ska rapporteras snarast enligt larmkedjan nedan. Det är viktigt 

att kedjan följs och att den inte bryts. Tjänstemän och förtroendevalda som 

kommer i kontakt med sekretessbelagd information omfattas av sekretessen, men 

något hinder att dela informationen till berörda myndigheter finns naturligtvis inte.  

Vid misstanke om förberedelse till brott gäller enligt Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400) 10 kap. 18a § följande,  

sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som 

inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten, om 

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att 

utöva brottslig verksamhet, 

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

 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av 

andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. 

Följande kedja ska följas 

1. Vid misstänkt radikalisering/extremism kontaktas enhetschef eller 

motsvarande. 

2. Enhetschefen vidarebefordrar informationen till förvaltningsledningen och 

underrättar  

3. säkerhetssamordnaren (lokal samordnare mot våldsbejakande extremism). 

4. Säkerhetssamordnaren underrättar funktionen kommunpolis. 

5. Kommunpolisen underrättar polisens underrättelseverksamhet som i 

förekommande fall 

6. vidarebefordrar informationen till säkerhetspolisen (Säpo). 

7. Förvaltningsledningen aktiverar åtgärder enligt egen plan. 
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Extern upptäckt 

Följande kedja ska följas 

1. Mottagaren av information kontaktar säkerhetssamordnaren. 

2. Säkerhetssamordnaren underrättar funktionen kommunpolis. 

3. Kommunpolisen underrättar polisens underrättelseverksamhet som i 

förekommande fall  

4. vidarebefordrar informationen till säkerhetspolisen (Säpo). 

5. Berörda kommunala funktioner kontaktas för eventuella åtgärder. 

Vid en akut situation kontaktas 112 med begäran om att bli kopplad till 

polisens regionledningscentral. En akut situation kan till exempel vara när det 

finns information om en konkret handling som är nära förestående. 
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Bilaga 1 – Lägesbild 
Att alltid ha en aktuell lägesbild tillgänglig är mycket viktigt i arbetet mot 

våldsbejakande extremism. Den skapar en förutsättning för att prioritera det 

förebyggande arbetet och individinriktade insatser. En aktuell Lägesbild kommer att 

skapas och följas upp kontinuerligt inom Munkedals kommun inom referensgrupp 

för BRÅ samt SSPF.  

Nedan angivna lägesbilder är framtagen utifrån ett axplock av händelser och 

tendenser i världen och i Sverige. Lägesbilder är aldrig något statiskt, utan snarare 

en sammanfattning av tendenser och utvecklingar som är i ständig rörelse. Nedan 

lägesbilder bör ses som ett utgångsläge för Munkedals kommuns plan för arbete 

mot våldsbejakande extremism.  

Internationellt 

Autonoma / Vit makt 

Runt om i världen kan man se tendens till ökad polarisering där man värnar om och 

skyddar det egna snarare än att man söker lösningar över nationsgränser. Brexit 

och tongångarna i USA med president Trump och begreppet ”America First” är 

exempel på det. I både Storbritannien och USA har man kunnat se en ökning av 

antalet hatbrott på grund av minskad tolerans för människor med annan bakgrund, 

sexuell läggning med mera. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

Den 29 juni 2014 proklamerade IS, islamiska staten, kalifatet i de stora områden i 

Syrien och Irak som gruppen på kort tid lagt under sig. Den förklarade samtidigt att 

dess officiella namn nu är Islamiska staten (IS) eftersom den tänkte utvidga sitt 

kalifat till att omfatta alla muslimer, också i andra länder än Syrien och Irak. I 

oktober 2016 inledde irakiska styrkor ett försök att återta Mosul. I januari 2017 

meddelade det irakiska försvarsdepartementet att östra Mosul var återtaget och 

man har nu inlett en andra offensiv för att återta de västra delarna. 

Även om IS från första början betonade vikten av att behärska territorium i 

”hjärtländerna” Syrien och Iran, ägnar sig gruppen också åt att expandera 

internationellt – och åt internationell terrorism. IS behärskar stora områden i det 

splittrade Libyen. Militanta islamistiska grupper i länder som Egypten, Nigeria, 

Pakistan, Afghanistan, Indonesien och Filippinerna har förklarat sig vara lojala med 

IS. 

Under 2016 pressades IS tillbaka i Irak och Syrien. Ett stort antal utländska 

våldsbejakande islamister, bland annat från Sverige, befann sig hos IS i 

Mellanöstern. Under 2016 uppmanade Islamiska staten sina anhängare att avstå 

från försök att ta sig till det så kallade kalifatet och i stället utföra terrorattacker i 

sina hemländer. Effekterna av denna uppmaning har vi sedan sett i form av flera 

attentat i Europa, Mellanöstern, Nordafrika, Asien och Nordamerika och i år även i 

Sverige.  

Nationellt 

Autonoma / Vit makt 

Ingen av de aktörer som Säkerhetspolisen följer bedöms i dagsläget utgöra ett hot 

mot det demokratiska systemet. Däremot utgör de ett relativt allvarligt hot mot de 

grundläggande fri- och rättigheterna i vår demokrati. Denna brottslighet kan få 

325



politiker, myndighetsföreträdare och enskilda individer att tveka inför ett visst 

beslut, låta bli att uttrycka sin åsikt eller att avstå från sitt politiska engagemang. 

Under 2016 och 2017 har man kunnat se ett större antal demonstrationer och 

opinionsyttringar nationellt utfört av Vit makt-miljön. Dessa har generellt 

genomförts i våra storstäder och nu senast på 1 maj i Falun. 

Allvarligaste händelsen kopplat till Vit makt-miljön skedde i september 2016 då 

kommunalrådet i Skurups kommun, Pierre Esbjörnsson, utsattes för ett 

brandattentat. Någon satte eld på hans bil utanför bostaden när kommunalrådet 

och hans barn låg och sov. Bilen stod så nära huset att det var risk för att elden 

skulle sprida sig och gärningen utreds som mordbrand. På fasaden till huset hade 

flera nazistiska symboler sprejats. Enligt kommunalrådet rörde det sig om 

Nordfronts symbol, en romb med en pil. Polisen har utrett händelsen som ett 

hatbrott. 

Även tidigare har Socialdemokraterna i Skurup varit utsatta. Klistermärken med 

texten ”folkförrädare” och en bild på snara sattes i våras upp på dörren till 

partikansliet. Bilder från händelsen publicerades på en nazistisk grupperings 

hemsida. 

I december 2016 meddelade kommunalrådet i Skurups kommun att han skulle 

sluta som kommunalråd och hänvisade till familjeskäl. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

De flesta svenskar som ansluter sig till terroristgrupper är unga män mellan 18 och 

30 år, födda i Sverige med minst en förälder född utomlands. Flera saknar eller har 

låg inkomst. Den stora majoriteten reser till Syrien för att ansluta sig till den så 

kallade Islamiska staten. De som överlever och väljer att återvända har samlat på 

sig ny kunskap, nya kontakter, sänkt sin våldströskel och kan bli statusgestalt för 

andra extremister. De återvändare som fortfarande anser att ideologin är korrekt 

fortsätter troligtvis att verka i Sverige inom stödverksamhet eller radikalisering. En 

del är traumatiserade eller ångerfulla. Ett fåtal utgör ett attentatshot. 

De pågående konflikterna i Mellanöstern var under 2016 den i särklass mest 

drivande faktorn bakom terrorismen. Ett stort antal svenskar har anslutit sig till 

sunniextremistiska terroristgrupper verksamma i Syrien och Irak. Att ansluta sig till 

en terroristgrupp är allvarligt då personens förmåga och avsikt att utföra 

terroristattentat kan öka. Under 2016 har resandet överlag minskat. De flesta som 

reser är unga män, men även kvinnor och barn har rest. Personer som ansluter sig 

till terroristgrupper kan inspirera andra att ansluta sig eller begå terroristbrott i 

Sverige. Internet är i denna bemärkelse en betydelsefull kontaktyta och 

inspirationskälla. Ju fler kontakter som knyts i terrorismsyfte i Sverige och 

utomlands desto fler ärenden och svårupptäckta aktörer kommer Säkerhetspolisen 

behöva hantera. 

Den 7 april i år genomfördes ett andra terrordåd på Drottninggatan i Stockholm 

med fem avlidna och ett femtontal skadade. Det första genomfördes 2010, även 

det på Drottninggatan i Stockholm. Den gången rörde det sig om en 

självmordsbombare och de minimala effekterna av dådet hade endast sin förklaring 

i ett antal tursamma omständigheter. Endast självmordsbombaren avled. 
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Regionalt 

Vit makt-miljön 

I Göteborg i november 2016 briserade en bomb utanför Syndikalisternas lokal i 

Göteborg. I januari i år exploderade en annan bomb utanför en flyktingförläggning i 

Frölunda. Då skadades en man som slängde skräp mycket allvarligt. I slutet av 

samma månad hittades en tredje bomb. Denna gång vid ett flyktingboende på 

Lilleby camping i Torslanda. Den var tidsinställd och skarp men hade av okänd 

anledning inte exploderat. 

Åklagaren har bekräftat att alla de tre misstänkta har kopplingar till den nazistiska 

organisationen Nordiska motståndsrörelsen. 

Autonoma miljön 

Se avsnittet under stycket Nationellt. 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

Se avsnittet under stycket Nationellt. 

 

Lokalt 

Våldsbejakande islamistisk extremism 

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

Vit makt-miljö 

I Munkedals kommun är vit makt-miljön mycket aktiv och nedan tillfällen är 

exempel på deras aktiviteter som finns att läsa om på Nordiska motståndsrörelsens 

hemsida nordfront.se.  

Den 3 mars genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 en 

flygbladsaktion i Hedekas, Munkedals kommun.  

Den 8 mars genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 en 

motsvarande aktion i Munkedal i syfte att sprida det ”nationalsocialistiska 

budskapet”. 

Den 5 april genomförde Nordiska motståndsrörelsens kampgrupp 203 återigen en 

flygbladsaktion, denna gång i Hällevadsholm, Munkedals kommun. 

På morgonen den 20 april upptäckte förbipasserande bilister en banderoll med 

texten ”Grattis Hitler” och ett hakkors som hade hängts upp på E6 i Hogstorp. 

Med anledning av vad som skedde i Skurup bör aktiviteterna i Munkedals kommun 

följas ytterst noggrant. 

Autonoma miljön 

Två polisanmälningar har under början av 2017 upprättats i samband med att 

okänd gärningsperson på två ställen i Forum, kommunhuset i Munkedal, har ritat 

ett hakkors och likställt det med Sverigedemokraterna genom att rita ett hakkors, 

likhetstecken och bokstäverna ”SD”. Dessa två händelser kan dock snarare antas 

ha koppling till någon som sympatiserar med den autonoma miljön. 
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  2017-04-28 Dnr: KS 2017-000120

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Handläggare: 

JanOlof Karlsson 

Kulturutvecklare 

Kultur & Fritid 

Kulturpris och kulturstipendier 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 

1. Munkedals Blåsorkester får kulturpriset på 6 000 kronor. 

 

2. Linnea Åkerlund får ett kulturstipendium på 6 000 kronor. 

 

Ingen utdelning av det andra kulturstipendiet. 

 

 

Sammanfattning 

Kulturpriset skall utgå till enskild person eller förening som belöning för värdefulla 

insatser. De två kulturstipendierna är en uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem 

som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet.  

För samtliga pristagarna gäller att man verkar inom litteratur, musik, drama, konst 

eller konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygds-vård 

eller jämförbara områden av kulturell verksamhet. 

Annons har publicerats i februari 2017 i tidningen Bohusläningen. Annonsering har 

också gjorts på kommunens hemsida och facebook sida med information om att 

allmänheten kan lämna förslag på lämpliga stipendiater samt utskick med vanligt 

brev till alla föreningar med information om att de kan lämna förslag.  

Prisets och stipendiernas storlek är om vardera 6000 kronor och delas ut i samband 

med nationaldagsfirandet den 6 juni. 

Kulturpris: 

(3) tre förslag har inkommit (se bilaga). 

 

Kulturstipendium (2 st): 

En (1) nominering har inkommit (se bilaga). 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

I kommunens budget finns medel avsatta till pris och stipendier.  

  

 

Liselott Sörensen Ringi 

 

 

 

Håkan Sundberg 
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Beslutet expedieras till: 

JanOlof Karlsson 

Chef Kommunchef 

Barn och Utbildning 
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                                    2017-04-28 

 

 

 

Kulturpris och kulturstipendier 2017 
 
Kulturpriset skall utgå till enskild person eller förening som belöning för värdefulla 

insatser.  

 

De två kulturstipendierna är en uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat 

lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet.  

 

För samtliga pristagarna gäller att man verkar inom litteratur, musik, drama, konst eller 

konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygds-vård eller 

jämförbara områden av kulturell verksamhet. 

 

Annons har publicerats i februari 2017 i tidningen Bohusläningen. Annonsering har också 

gjorts på kommunens hemsida och facebook sida med information om att allmänheten kan 

lämna förslag på lämpliga stipendiater samt utskick med vanligt brev till alla föreningar 

med information om att de kan lämna förslag.  

 

Prisets och stipendiernas storlek är om vardera 6000 kronor som delas ut i samband med 

nationaldagsfirandet den 6 juni. 

 

Följande förslag på personer till pristagare respektive stipendiater har inkommit: 

 
Kulturpris:  
 

Följande förslag har inkommit; 

 
1. Eta Hedman. För hennes mångåriga konstnärliga insats inom textil, måleri och 

foto. Medverkat i KVIRR och bidragit till flertalet konstnärliga utsmyckningar. 

*Erhöll kulturpriset år 1989. 

2. Morgan Westland. Skapare av "Hebbes Bildsida" där gamla och nya fotografier 

finns publicerade som visar Munkedals historia. För att beskriva och kunna ta del 

av Munkedal med omgivningar förr, nu och i framtiden. 

*Erhöll kulturpriset år 2007. 

     3.  Munkedals Blåsorkester. Munkedals Blåsorkester med flerårig verksamhet  

          och utgör en betydande insats för Munkedals kultur- och musikliv som även  

          ger uppmärksamhet utanför Munkedals gränser. Genomfört flertalet  

          internationella resor och bidrar till att finna ett livslångt musikintresse. Med en  

          åldersmässig spännvidd mellan 11 och 86 år är orkestern en fantastisk  

          spelplats för alla åldrar att samarbeta och skapa musik tillsammans. 
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Kulturstipendium (2 st): 
 

En (1) nominering har inkommit. Kulturutvecklaren har inte funnit någon annan kandidat som 

uppfyller kriterierna för stipendiet.  

 

     1. Linnea Åkerlund. Ung musikant med saxofon och elbas som sina viktigaste    
         uttrycksmedel. Efter sina utvecklande år i musikskolans verksamhet vidare  
         utbildar hon sig på gymnasiets estetiska program med musikinriktning med   
         sikte på vidare musikstudier inom högre utbildningssystem. Linnea är också  
         verksam i distriktsstyrelsen för RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. 
 

 

Förslag till beslut 
 

 

Kulturpris:    Munkedals Blåsorkester 6000 kr 

 

Kulturstipendium:   Linnea Åkerlund 6000 kr 

 

    Ingen utdelning av det andra kulturstipendiet  

 

                              

 

   

  

 

 

JanOlof Karlsson   

Kulturutvecklare    

Kultur & Fritid    
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  Klicka för datum Dnr:       

     

 VÄLJ HÄR TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

 

Handläggare: 

Margareta Svensson-Hjorth   

Enhetschef    

Kultur & Fritid  

 

 

Fritidspris och Fritidstipendium 2017 

Förslag till beslut 

Fritidpris, aktiv utövare: Inga inkomna förslag 

    

Stipendium till ungdomsledare:  

Hampus Tärnklev, Munkedals Idrottsförening tilldelas fritidspris 6000 kr 

 

Föreningsledare med mångårig ledarinsats: 

Dennis Gistedt, Munkedals Bandyklubb 6 000 kr och Alexander Johannesson, 

Munkedals Bandyklubb 6000 kr 

 

Sammanfattning 

Inom fritidsområdet utdelas ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000 

kronor till förtjänta ledare och aktiva enligt följande:  

Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor prestation 

inom området 

Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings 

ungdomsverksamhet 

Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell 

ledarinsats inom föreningslivet i Munkedals kommun.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Prisets och stipendiernas storlek är om vardera 6000 kronor delas ut i samband med 

nationaldagsfirandet den 6 juni och finansieras via budget inom Kultur och fritid. 

Folkhälsa 

Stimulans till föreningslivet. 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

 

Beslutet expedieras till: Enhetschef Kultur och fritid 

      

Liselott Sörensen Ringi 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Sektorchef Barn o Utbildning Kommunchef 

Sektor             

332

mailto:munkedal.kommun@munkedal.se
asteds001
Rektangel

asteds001
Maskinskriven text



 

 

 
                                    2017-05-12 

 

 

Fritidspris och Fritidstipendium 2017 
 
Inom fritidsområdet utdelas ett fritidspris och två stipendier om vardera 6 000 kronor till 

förtjänta ledare och aktiva enligt följande:  

 
1. Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor 

prestation inom området 

 

2. Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings 

ungdomsverksamhet 

 

3. Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell 

ledarinsats inom föreningslivet i Munkedals kommun.  

 

 

Annons har publicerats i februari 2017 i tidningen Bohusläningen. Annonsering har också 

gjorts på kommunens hemsida och facebook sida med information om att allmänheten kan 

lämna förslag på lämpliga stipendiater samt utskick med vanligt brev till alla föreningar 

med information om att de kan lämna förslag.  

 

Prisets och stipendiernas storlek är om vardera 6000 kronor som delas ut i samband med 

nationaldagsfirandet den 6 juni. 

 

Följande förslag på personer till pristagare respektive stipendiater har inkommit: 

 

Aktiv utövare: 
 

Ingen (0) nominering har inkommit. Enhetschefen har inte funnit någon annan kandidat som 

uppfyller kriterierna för stipendiet.  

 

 
Fritidspris:  
 

Följande förslag har inkommit; 

 
Hampus Tärnklev. Är aktiv ungdomsledare både i Munkedals Idrotts Förening och 

Dingle AIK för flickor. Trots sin ringa ålder besitter han en utöver det vanliga en stor 

pedagogisk talang och stor kunskap att planera och bygga upp träningstillfällen. Hampus 

är omtyckt för sin förmåga att få alla flickor att känna sig betydelsefulla och för sina goda 

ledaregenskaper som gör honom till en god förebild för många ungdomar. 
 

Alexander Johannesson. Alexander har varit en del av den framgång Munkedals BK 

haft under den gångna säsongen. Utöver den egna insatsen har han varit ansvarig för tre 

hockey-camper på skolloven där barn och ungdomar fått en meningsfull fritid blandat 
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med lek, träning och social gemenskap. 

 

Dennis Gistedt. Tränare för Munkedals BK som haft en avgörande betydelse för  

de framgångar klubbens A-lag nått då de gått från fina framgångar i div 3 till första 

kvalspel i div. 2. Med tålamod och styrka har Dennis tillsammans med Alexander 

Johannesson har klubben haft ett lyft under den gångna säsongen. 
 

 

 

Förslag till beslut 
 

 

Fritidpris, aktiv utövare:  - 

    

Stipendium till ungdomsledare: Hampus Tärnklev, Munkedals Idrottsförening 

     Fritidspris 6000 kr 

 

Föreningsledare med mångårig  

ledarinsats   Dennis Gistedt, Munkedals Bandyklubb 6 000 kr 

 

    Alexander Johannesson, Munkedals Bandyklubb 6000 kr 

 

 

                              

 

   

  

 

 

Margareta Svensson-Hjorth   

Enhetschef    

Kultur & Fritid    
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  2017-05-23 Dnr: 2017-156 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 
 
 
 
Fråga om obesvarades motioners aktualitet 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motion från Heikki Klaavuniemi (SD) om 

”Taxitjänster”, inkommen 2012-10-19, ska avskrivas från vidare handläggning. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga övriga obesvarade motioner inkomna före 

2015-12-31 ska beredas och föreläggas kommunfullmäktige för beslut senast  

2017-12-31. 

 

Bakgrund 

Vid genomgång av obesvarade motioner kan konstateras att det i dagsläget finns 13 

motioner som fullmäktige inte har tagit ställning till. Av dessa motioner har åtta 

inkommit före 2015-12-31.  

 

Av kommunallagen 5 kap 33 § framgår att en motion, som inte beretts för beslut av 

fullmäktige inom ett år från att den väckts, får avskrivas av fullmäktige från vidare 

beredning.   

 

Vid redovisning av obesvarade motioner har förvaltningen föreslagit fullmäktige 

besluta att obesvarade motioner inkomna före 2015-12-31 avskrivs från fortsatt 

handläggning. 

 

Fullmäktige beslutade 2017-04-27, § 35, att motioner inkomna före 2015-12-31 ska 

behandlas om motionärerna efter förfrågan anser att motionen fortfarande är aktuell.  

Ärendet ska återredovisas vid fullmäktiges sammanträde 2017-06-29. 

 

Samtliga motionärer till motioner inkomna före 2015-12-31 har nu tillfrågats om  

de anser att motionen fortfarande är aktuell och ska beredas för ställningstagande av 

fullmäktige, eller om motionen kan avskrivas från vidare handläggning. Heikki 

Klaavuniemi (SD) har meddelat att motion om ”Taxitjänster” kan avskrivas från 

vidare handläggning. Motionärerna till övriga obesvarade motioner inkomna före 

2015-12-31 har meddelat att de önskar att motionerna bereds och besvaras av 

fullmäktige. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslut om att behandla obesvarade motioner innebär i sig inga ekonomiska 

konsekvenser. Bifall av enskilda motioner kan innebära ekonomiska konsekvener. 

 
 

Peter Berborn   Håkan Sundberg 

Administrativ chef   Kommunchef 
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  2017-05-23 Dnr: 2017-216 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

Handläggare: 

Ulrika Johansson 

Fastighetschef

Ishallen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra Kommunfullmäktiges beslut att stänga 

ishallen. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2015 att antingen stänga ishallen eller lämna över 

den till ”föreningsdrift”.  Förvaltningen har fört diskussioner med Munkedals 

Bandyklubb under längre tid om att lämna över drift och ansvar till föreningen. 

 

I ett mail från föreningen den 7 mars 2017 framför föreningen: 

- MBK anser det bäst att kommunen äger och driver ishallen och där föreningen kan 

betala en rimlig hyra som inkluderar att vi sköter hallen där kommunen står för 

underhåll i ex 5 år.  

- Föreningen vill eftersträva fortsatt god dialog med kommunen trots att vi insett 

att möjligheterna till att ta över hallen (främst ekonomiskt) inte finns. 

- Kontentan för föreningen är att ambitionen blir att göra ett omtag i frågan genom 

att gå via berörda politiker. 

Besparingspotentialen för nedläggningen ishallen är redan uttagen. Varje fortsatt 

drift av ishallen belastar anslaget för fastighetsunderhåll. Anslag för investeringar i 

hallen lämnades orörda under 2016. 

Enligt uppgift från Uddevalla kommun har Uddevalla Hockey erlagt hyror på 202 tkr, 

ungdomsföreningen Uddevalla Blue Rocks 205 tkr och Uddevalla 

konståkningsförening 505 tkr för Fridhemshallen 2016. Tävlingsarrangemang betalas 

med 20% av biljettintäkterna och ingår inte i summorna ovan. 

Munkedals Bandyklubb har ca 250 medlemmar varav 86 i åldern 0-20 år. Dessutom 

påverkas allmänhetens åkning och skolornas verksamhet vid en nedläggning. Under 

2016 redovisade föreningen 355 aktiviteter i åldersgruppen. Som en jämförelse 

redovisar Munkedals Ridklubb 1.751, Munkedals IF 922 och Svarteborgs FK 799 

aktiviteter. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 

Driftskostnaden för ishallen uppgår till drygt 1,6 mnkr per år inkl 

kapitaltjänstkostnader. Om kommunen ska fortsätta driva ishallen bör anslaget 

återställas. Investeringsbehovet vid fortsatt drift är stort. 
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Folkhälsa 

En nedläggning av ishallen påverkar folkhälsan negativt genom att ”allmänhetens 

åkning” och många barn och ungdomars möjlighet att åka skridsko eller spela 

hockey försämras. 

 

Inga ytterligare konsekvenser 

 

    

     

 

Mats Tillander 

 

 

 

Håkan Sundberg 

Samhällsbyggnadschef Kommunchef 
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  2017-05-04 Dnr:KS 2017-216

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  

 

 

Ishallen 

Förslag till beslut 

KSAU godkänner redovisningen 

 

Sammanfattning 

KSAU återremitterade 2017-04-26 ärendet om ishallen i Munkedal för beräkning av 

anläggningsbidrag i jämförelse med övriga föreningar som erhåller 

anläggningsbidrag. 

 

Generellt för anläggningsbidrag gäller att föreningen ska äga och sköta sin 

anläggning. I vissa fall tar kommunen vissa kostnader direkt, tex el, vägavgifter och 

va. 

 

Hedekas idrottsförening: Föreningen får bidrag på 65775 kr på ett 

kostnadsunderlag på 77814 kr. El och vägavgift har betalts direkt av kommunen. 

Bidraget uppgår till 85%. 

 

Munkedals idrottsförening: Föreningen får bidrag på 195408 kr på ett 

kostnadsunderlag på 267445 kr. El har betalts direkt av kommunen. Bidraget uppgår 

till 73%. Ett särskilt anläggningsbidrag på 170000 kr utgår. 

 

Munkedals ridklubb: Föreningen får bidrag på 235000 kr på ett kostnadsunderlag 

på 426645 kr. Bidraget uppgår till 55%. Ett särskilt anläggningsbidrag på 200000 kr 

utgår. 

 

Svarteborgs fritidsklubb (Hällevadsholm): Föreningen får bidrag på 105539 kr 

på ett kostnadsunderlag på 127770 kr. El och va har betalts direkt av kommunen. 

Bidraget uppgår till 83%. 

 

Svarteborgs fritidsklubb (Dingle): Föreningen får bidrag på 50071 kr på ett 

kostnadsunderlag på 58507 kr. El och vägavgift har betalts direkt av kommunen. 

Bidraget uppgår till 86%. 

 

För ishallen gäller (2016) att kostnaderna för driften uppgick till 797205 kr exkl 

moms, dvs i föreningsdrift inkl moms till 996506 kr. Om kommunen direkt tar 

kostnader för el, olja, vägavgift och va och lämnar ett bidrag på 65% på övriga 

kostnader blir det totala bidraget 949826 kr. Då ingår inga kostnader för 

kapitaltjänst, administration eller underhåll i bidraget. Under 2016 utfördes inget 

planerat underhåll utan endast akut underhåll för 129 tkr exkl moms.  

 

Bokfört värde 1 jan 2017 är drygt 4,9 mnkr och kapitalkostnaden för 2017 är 407 

tkr. MBK har ett lån i bank som kommunen borgar för på 180600 kr. 

 

  

     

Mats Tillander 

 

 

 

Ulrika Johansson 

Samhällsbyggnadschef Fastighetschef 
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