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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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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Kostnadsfördelning för IT-samverkan 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kostnadsfördelning för  
IT-samverkan 2019. 
 
Sammanfattning 
SML-kommunerna har beslutat att nämndsorganisationen för IT-verksamheten ska 
upphöra den 31 december 2018 och att den gemensamma IT-verksamheten från den 
1 januari 2019 ska inordnas i Lysekil kommuns förvaltningsorganisation. Den 
fortsatta samverkan ska hädanefter ske genom ett samverkansavtal. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2018, § 100,   

att godkänna förslag till avtal om gemensam IT-funktion gällande från 2019-01-01, 
och  

att ställa sig bakom principen för kostnadsfördelningen, med förbehåll att 
hittillsvarande kostnadsfördelning ligger kvar under 2019, i avvaktan på en 
ekonomisk konsekvensanalys samt beskrivning av styrprocessen. 

IT-verksamheten har nu redovisat förslag till kostnadsfördelning 2019. Den 
sammanlagda kostnaden att fördela för IT-verksamheten 2019 uppgår till 23 403 tkr. 
Munkedal kommuns andel av kostnaden uppgår till 7 251 tkr, vilket motsvarar 31% 
av totalkostnaden. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnadsfördelningen för IT-samverkan 2019 innebär en kostnadsökning med  
162 tkr för Munkedals kommun. 
     

 
Beslutet expedieras till: 
Lysekils kommun 
Sotenäs kommun 
Ekonomichefen 
SML-IT 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
  

linand001
Rektangel
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Regler för styrdokument i Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Regler för styrdokument i Munkedals kommun. 

Sammanfattning 
För att skapa tydlighet kring Munkedals kommuns styrdokument har förvaltningen 
sett ett behov av att fastställa regler för dessa. 
Det krävs en fast terminologi samt tydlig namngivning. De tilldelade egenskaper som 
beskriver antagandeinstans, giltighetstid, ansvar, för vilka dokumentet gäller samt 
eventuell revidering ska tydligt framgå. Terminologin underlättar både arbetet med 
att ta fram nya styrdokument, alternativt revidera befintliga, och hur ett 
styrdokument ska förstås och tillämpas.   
 
Syftet med dessa regler är att definiera vad som är ett styrdokument och därigenom 
får rubriceras som ett sådant. Reglerna är tänkta att klargöra styrdokumentens 
förhållande till varandra och ska underlätta planering, genomförande och uppföljning 
av den kommunala verksamheten. En tydlig struktur underlättar både för den som 
ska skriva dokumenten och den som ska förstå och använda den i verksamheten. 
 
I dessa regler behandlas styrdokument för Munkedals kommun som gäller för hela 
kommunens förvaltning, nämnder, utskott, beredningar, helägda kommunala bolag 
samt där det är tillämpligt även för gemensamma nämnder och delägda bolag.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga förvaltningschefer för spridning i verksamheterna. 
 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Avdelningschef Kommundirektör 
Administrativa avdelningen  

linand001
Rektangel



 

 
 

 
   

Regler 

för styrdokument i 
Munkedals kommun 
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1. Inledning  
 
I dessa regler behandlas styrdokument för Munkedals kommun som gäller för hela 
kommunens förvaltning, nämnder, utskott, beredningar, helägda kommunala bolag 
samt där det är tillämpligt även för gemensamma nämnder och delägda bolag.  
 
För att skapa tydlighet kring Munkedals kommuns styrdokument krävs en fast 
terminologi samt tydlig namngivning. De tilldelade egenskaper som beskriver 
antagandeinstans, giltighetstid, ansvar, för vilka dokumentet gäller samt eventuell 
revidering ska tydligt framgå. Terminologin underlättar både arbetet med att ta 
fram nya styrdokument, alternativt revidera befintliga, och hur ett styrdokument 
ska förstås och tillämpas.   
 
Syftet med dessa regler är att definiera vad som är ett styrdokument och 
därigenom får rubriceras som ett sådant. Reglerna är tänkta att klargöra 
styrdokumentens förhållande till varandra och ska underlätta planering, 
genomförande och uppföljning av den kommunala verksamheten. En tydlig struktur 
underlättar både för den som ska skriva dokumenten och den som ska förstå och 
använda den i verksamheten. 

2. Lagstadgade styrdokument 
Inom vissa kommunala verksamheter är lagstiftningen starkt styrande och krav 
ställs på att kommunen upprättar vissa styrdokument; exempelvis krisledningsplan, 
översiktsplan, jämställdhetsplan etc. Är det tydligt i annan författning eller 
liknande, att ett dokument ska heta något specifikt, äger det begreppet företräde 
framför dokumentnamn. Däremot är inte hävd eller vedertagna begrepp lämpligt 
som grund för att ange annat namn på styrdokument än de som anges i dessa 
regler.  
 
Flera olika styrande dokument hanteras av en kommun och gäller inte för dessa 
regler. Det är bland annat arbetsordning för kommunfullmäktige, föreskrifter, 
reglementen, avgifter och taxor, förbundsordning, årsredovisning, stadgar, avtal 
och delegationsordningar. 
 
Om ett styrdokument står i strid med vad som står i lag eller förordning gäller 
lagen eller förordningen. 

3. Ansvar 
 
Antagande instans/funktion ansvarar för revidering och översyn av styrdokumentet. 
Handläggare, den som administrativt hanterar upprättat styrdokument, ansvarar 
för att dokumentet efter antagande tillgängliggörs på korrekt sätt. Vid framtagande 
av styrdokument ska kommunens befintliga mall för styrdokument användas. 
 
Det är närmaste chef som ansvarar för att säkerställa att medarbetaren har 
kännedom och tillgång till de styrdokument som krävs för arbetet. 
 
Medarbetaren ansvarar för att ta del av och följa de styrdokument som krävs för 
arbetet. 
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4. Definitioner av Munkedals kommuns styrdokument 
 
Nedanstående terminologi för styrdokument gäller för samtliga verksamheter i 
Munkedals kommun. 
 

4.1. Vision 
Munkedals kommun har ett överordnat styrdokument som ska påverka innehållet 
och förtydligas i samtliga styrdokument. Det är Munkedals kommuns vision. 
Visionen talar om vart kommunen ska, ett önskvärt framtida tillstånd och inriktning 
på verksamhet.  
 
Vision antas av kommunfullmäktige. 
 

4.2. Värdegrund 
” All kommunal verksamhet i Munkedals kommun skall utgå ifrån alla människors 
lika värde. 

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 

Detta 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” 

Värdegrunden är det grundläggande förhållningssättet som ska vara 
vägledande för styrdokument och de värden och inriktningar som de anger. 
 
Värdegrund antas av fullmäktige. 
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4.3. Struktur för styrdokument  
Det finns två typer av styrdokument, utvecklande och förvaltande. Strategi, 
program, plan och anvisning syftar till att uppnå ett utvecklande tillstånd. Policy, 
riktlinjer, regler och rutiner syftar till att förvalta och bibehålla önskat tillstånd. 
 
  
NIVÅ  UTVECKLANDE FÖRVALTANDE 

Översiktlig  Strategi Policy 

Strukturell  Program Riktlinjer 

Allmän  Plan Regler 

Detaljerad   Rutiner 

 

 

4.4 Översiktliga styrdokument 
De styrdokument som är översiktliga anger principiella vägval och/eller strukturella 
förhållningssätt i olika områden. De är översiktliga och överordnade men även de 
mest abstrakta. De anger vad som är viktigt, avgörande val, ställningstagande, 
men inte på en detaljerad nivå. Översiktliga styrdokument gäller alla som verkar 
inom kommunen. 
 
Ett översiktligt styrdokument bör ha bortre tidsgräns och bör ses över varje 
mandatperiod. 
 
Ett översiktligt styrdokument antas av kommunfullmäktige. 
 

4.4.1 Strategi 
En strategi anger vägval, pekar ut handlingsriktning och långsiktiga mål men går 
inte in på hur man praktiskt ska agera. Efter en strategi upprättats återstår att 
tolka och bryta ner strategin i mera detaljerade skrivningar. Strategier kan 
kommunen ha få av eftersom de naturligt handlar om de stora sammanhangen. 
 
En strategi ska ange vilka inriktningar som är viktigast för verksamheter och med 
fördel innehålla långsiktiga perspektiv. Den ska peka ut de verksamhetsområden 
och avgörande val som är av väsentlig/kritisk betydelse för att nå dit. Strategin 
bidrar till att bygga en profilering av det verksamheten vill uppnå. För att en 
strategi ska fungera måste den ge ledning i valet, peka ut en riktning och ange 
prioriteringar. 
 
En strategi ska inte ange eller säga något om vilka medel och metoder som ska 
användas. Dessa kan vara olika för olika verksamheter. För att ange medel och 
metoder används styrdokumentformen program och/eller planer. 
 

4.4.2 Policy 
En policy anger förhållningssätt till ett område. Den tydliggör/klargör synen på 
något, t ex kommunikation, sponsring, internationella relationer. En policy ger inte 
några fasta regler, den ger principer för vägledning vid bedömningar från fall till 
fall. Den anger vägledning inom områden, vilka strukturella mål som ska 
eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. En effektiv policy bör konkretiseras 
i andra styrdokument. 
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En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en företeelse, ett 
område. Till exempel kan en policy ange om kommunen är positiva eller negativa 
till sponsring, konkurrensutsättning etc. 
 
En policy ska inte vara lång och omfattande. 
 

4.4.3 Strategi eller policy? 
En strategi ska/kan användas för att ange händelser eller situationer som 
förvaltningen vill åstadkomma genom egna initiativ. En strategi ger uppdrag att 
handla på ett visst sätt. Det bör ingå vad som ska göras och vad man vill uppnå. 
 
En policy ska/kan användas för att styra beteende efter gemensamma synsätt i 
befintlig verksamhet. En policy är ett översiktligt styrdokument som klargör 
förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur en tjänst eller service ska 
utföras. 
 

4.5 Strukturella styrdokument 
Strukturella styrdokument är en konkretisering av mer översiktliga styrdokument. 
De är dokument som beskriver vad kommunen ska arbeta med (program) eller 
förhålla sig till (riktlinjer) vad gäller andra lagar, författningar, händelser som sker 
runtomkring oss som kräver styrning. De kan med fördel användas för enskilda 
verksamheter istället för strategi eller policy som ska vara kommunövergripande. 
 
Ett strukturellt styrdokument ska ange giltighetstid för dokumentet, men kan med 
fördel ha ett långsiktigt perspektiv. 
 
Ett strukturellt styrdokument antas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
nämnd. 
 

4.5.1 Program 
Ett program konkretiserar vilka åtgärder som ska göras, till skillnad mot en plan 
som ska ange utförande och ansvar. I ett program är det möjligt att blanda 
långsiktiga mål och översiktliga direktiv med mer konkreta. 
 
Ett program ska betraktas som en strategi för ett visst område och är lämpligt att 
använda när det inte gäller andra verksamheter. Ett program ska ange vad som ska 
uppnås. Programmet ska öppna för möjligheten att skriva en mer detaljerad plan 
för en verksamhet utan att öppna för ytterligare politiska överväganden. De ska 
finnas i programmet. 
 
Ett program ska inte ta slutlig ställning till metoder eller utförande. Ett program kan 
med fördel ange alternativ att ta ställning till i ett följande plandokument eller i 
verkställighet (styrdokument på verksamhetsnivå). I ett program anges inte 
detaljer såsom tidsplaner eller ansvar. 
 

4.5.2 Riktlinjer 
Riktlinjer ger ett konkret stöd för ett visst handlande. De kan ange vilken 
typ av åtgärder och tillvägagångssätt som bör väljas och sätta gränser i olika 
omfattning. Riktlinjer lämnar visst utrymme för handläggare eller verksamhet att 
utforma detaljer. 
Riktlinjer ska skapa en gemensam norm för ett önskat beteende/förfarande, att 
jämföra med regler som drar en absolut gräns för våra handlingar. 
 
Riktlinjer ska ange en grund för vad som ska uppnås samt ange ett tak för vilken 
service som bör erbjudas. Riktlinjer kan vara inriktade på metodval och 
rekommendera tillvägagångssätt.  
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Riktlinjer ska inte vara absolut bindande. De anger handlingssätt som ger ett visst 
utrymme för individuella variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjerna 
om det finns starka argument i det enskilda fallet. 
 

4.6 Allmänna styrdokument 
Allmänna styrdokument ska ge ett konkret stöd för hur arbetsuppgifter eller vilka 
arbetsuppgifter som ska utföras. Ett allmänt styrdokument kan vara en plan eller 
regel.  
I dess utformning får inte lämnas utrymme för tolkning. De ska alltså närma sig 
lagspråkets uttrycksform.  
 
Allmänna styrdokument ska kontinuerligt uppdateras och får inte innehålla 
inaktuella uppgifter.  
 
Allmänna styrdokument antas av kommunstyrelsen, nämnd, kommundirektör eller 
förvaltningschef.  
 
Allmänna styrdokument ska registreras i diariet. 
 

4.6.1 Plan 
En plan ska ses som en instruktion över vilka initiativ som ska tas. Planen ger 
direktiv att utföra olika saker. 
 
En plan ska beskriva önskade åtgärder så konkret att det säkrar det önskade 
resultatet, oavsett vem som gör det. Av planen ska det framgå vem som har 
ansvar för att åtgärderna blir genomförda. Den ska ange ett tidsschema för 
åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske. 
 
En plan får inte ange det man hoppas eller önskar åstadkomma. Den får inte 
stanna vid en inventering eller önskelista. Inte heller får det vara någon 
tveksamhet om ansvar och tidsplan för det som anges i planen. 
 

4.6.2 Regler 
Regler ska vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för 
verksamheten. De ska reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs 
effektivt och med hög kvalitet. Regler ska ses som en samling av starkt förbindande 
instruktioner som sätter exakta gränser för vårt handlande. Regler anger hur 
förvaltningen genomför saker. 
 
Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Ord och uttryck ska formuleras 
som ”ska”, ”måste” och ”får inte”. Regler ska vara konkreta och inte lämna åt 
läsaren att avgöra om denne ska följa regeln eller inte. 
 

4.7 Detaljerade styrdokument 
Ett detaljerat styrdokument är en rutin. Rutinen ska ge tydlig vägledning för 
medarbetaren i praktisk handling. 
 
Detaljerade styrdokument ska kontinuerligt uppdateras och får inte innehålla 
inaktuella uppgifter.  
 
Ett detaljerat styrdokument antas av förvaltningschef, avdelningschef eller 
enhetschef. 
 
Ett detaljerat styrdokument behöver inte registreras i diariet. 
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4.7.1 Rutin 
En rutin kan i sin utformning vara identiskt med ett allmänt styrdokument, med 
skillnaden att antagandet sker på en lägre förvaltningsnivå. 
 
Rutin ska ge konkreta, tydliga och lättolkade instruktioner för utförande av 
arbetsuppgifter. Ord och uttryck ska formuleras som ”ska”, ”måste” och ”får inte”. 
En rutin måste innehålla uppgifter om vart medarbetaren vänder sig om rutinen 
inte kan tillämpas eller är svår att tolka i det enskilda fallet. Att bryta mot en rutin 
kan i vissa fall ge arbetsrättsliga konsekvenser för den enskilde medarbetaren.  
 

4.8 Övriga dokument 
Förutom de ovan nämnda styrdokumenten finns det inom varje verksamhet andra 
typer av vägledande dokument som t.ex. lathundar, anvisningar och instruktioner.  
Dessa ansvarar verksamheten för och behöver inte systematiskt revideras eller 
följas upp. Dokumentet kan med fördel markeras med vilket datum de upprättats 
samt vem som upprättat det och för vem det gäller. Dessa dokument upprättas 
inom varje verksamhet och verksamheten ansvarar för innehållet. 
 
Kommunens mall för styrdokument behöver inte användas för övriga dokument. 
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  2019-01-02 Dnr: KS 2018-434
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2019: 
 
Måndag 14/1 
Måndag 11/2 
Måndag 11/3 
Måndag 8/4 
Måndag 13/5 
Måndag 10/6 
Måndag 9/9 
Måndag 14/10 
Måndag 11/11 
Måndag 9/12. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2018-12-12 fattat beslut om preliminära sammanträdesdagar 
för 2019. 

Kommunstyrelsen ska nu fastställa sammanträdesdagarna. 
    

 

 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
Kommunsekreteraren 
Kommundirektören 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
 

linand001
Rektangel
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  2019-01-02 Dnr: KS 2019-3 

   

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medge att förvaltningschefen har rätt att 
vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd att besluta istället.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att samtliga beslut fattade enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning, ska redovisas till nämnden vid det sammanträde närmast efter 
det att beslutet fattades. Redovisningen avser även beslut som förvaltningschefen 
vidaredelegerat till annan anställd.  
  
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning att gälla från och med  
2019-01-14. 

Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 76 att ny politisk organisation ska 
inträda 2019-01-01 med inrättande av nya nämnder. Reglemente är upprättat som 
anger kommunstyrelsens uppdrag och verksamhet. 
 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt en anställd, ledamot, ersättare, 
presidiet eller utskott att besluta på nämndens vägnar. Delegering innebär att 
nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden.  
 
Med anledning av detta har förvaltningen upprättat förslag till delegationsordning 
utifrån nämndens ansvarsområden. 
 
Om nämnden uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut enligt delegation, får även nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i 
sin tur uppdra åt annan anställd att fatta beslutet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Håkan?  
    
     

 

 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
      

Håkan Sundberg 
 Kommundirektör 
Kommunstyrelsens förvaltning 

linand001
Rektangel
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 2019-01-01  
  

   
  

 
 

Förslag till: 
 

Delegationsordning  
 

Kommunstyrelsen (KS) 
 

Gäller fr.o.m. 2019-01-xx 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunstyrelsens delegationsordning 
 

Dnr: KS 2019- 
 

Typ av dokument: Regel 
 
Handläggare: Kommunsekreterare 
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2019-xx-xx § x 
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organisation 2019-01-01 
Ersätter delegationsordning 2018-02-22  
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Utdrag ur Reglemente för kommunstyrelsen gällande från 1 januari 2019    
 
Lednings- och styrfunktion 
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, hel- eller delägda bolag och 
kommunalförbunds verksamhet. Styrelsen ska även bereda ärenden som ska behandlas i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk förvaltning, 
personalpolitik och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet för kommunens personal. 
Dessutom ingår följande strategiska uppdrag; 
 

• Koncernstyrelse  
• Kollektivtrafikfrågor, inklusive närtrafik, färdtjänst, linjetrafik 
• Strategiska infrastrukturfrågor 
• Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering  
• Mark och exploateringsfrågor 
• Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor 
• Bostadsförsörjningsfrågor 
• Näringslivs- och besöksnäring 
• Strategiska arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor 
• Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället 
• Integrations- och hälsofrågor 
• Central informations- och kommunikationsverksamhet 
• Konsumentverksamhet 
• Samordning av kommunens säkerhetsarbete 
• Brottsförebyggande råd (BRÅ) 
• Hantering av inteckningar, pantbrev mm 
• Tillstånd att använda kommunens vapen 
• Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten 
• EU-frågor 
• Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i brådskande ärenden 
• Utse dataskyddsombud  
• Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd 
• Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 

försvaret som kommunen skall bedriva i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning; 

 
• Patientnämnd 
• Pensionsnämnd för anställda och förtroendevalda 
• Ansvarig enligt säkerhetsskyddslagen 
• Arkivmyndighet 
• Registeransvarig och ansvarig för kommunens anslagstavla 

 
 
Se reglementet i sin helhet för vidare information 
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Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 

  

Kommunstyrelsen

Kommundirektör 
(förvaltningschef)

Avdelningschef 
ekonomi

Avdelninschef HR

Avdelningschef 
Administrativa

Enhetschef Lön
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Kapitel 1. Övergripande ärenden kommunstyrelsen 

Kommunallagen, KL 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Dataskyddsförordningen GDPR 
1.1 Vid förfall för delegat beslutar närmsta chef 

1.2 Avge yttrande enligt lagen om 
övervakningskameror 

Kommundirektör 

1.3 Tillstånd att använda kommunens heraldiska 
vapen 

Kommundirektör 

1.4 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens 
talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid förrättningar av skilda slag 

Kommundirektör 

1.5 Avge yttrande av politisk men inte principiell natur Kommunstyrelsens 
presidium 

1.6 Besluta om ledamot och ersättares deltagande i 
utbildning, kurser, seminarium och liknande 

a) besluta om ordförandens deltagande i
utbildning, kurser seminarium och liknande

Kommunstyrelsens 
Ordförande 

a) 
Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande 

1.7 Avvisande av ombud/fullmakt 14 § 2 st. 
och 15 § 
FL 

Förvaltningschef 

1.8 Prövning av att överklagande skett i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 

45 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.9 Beslut huruvida omprövning skall ske  37 § och 38 
§  
46 § 2 st 
FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.10 Omprövning av beslut i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattas av delegat 

37 § och 38 
§ 
46 § 2 st 
FL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

1.11 Besluta i ärenden som nödvändigtvis måste 
avgöras och inte kan vänta till nästa sammanträde 

KL 6 kap 
39 § 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 

1.12 Besluta om instruktion för ombudet till bolags- och 
föreningsstämmor 

Kommunstyrelsens 
ordförande 
ersättare: förste vice 
ordförande, eller vid förfall 
av denne, andre vice 
ordförande 
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1.13 Avge yttrande med anledning av besvär 
(överklagan) över delegats beslut  

Kommundirektör 

1.14 Avge yttrande på kommunstyrelsens vägnar med 
undantag för kommunens mål och riktlinjer  

Kommundirektör 

1.15 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) 
med personuppgiftsbiträden som hanterar 
personuppgifter för nämndens räkning 

Dataskydds-
förordningen 
(GDPR) 
2016-679 

Kommundirektör 
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 Kapitel 2. Administrativa avdelningen 

2.1 Allmänna handlingar 
Tryckfrihetsförordningen, TF 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 
Kommunallagen, KL 

2.1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande till enskild inom kommunstyrelsens 
förvaltning.  

TF 2 kap 14 
§,
OSL 6 kap
2 och 3 §§
och 10 kap
14 §,
KL 7:12

Förvaltningschef 

2.2 Folkhälsa 
2.2.1 Besluta om bidrag till föreningar och organisationer i 

folkhälsoärenden omfattande högst 1 basbelopp 
Folkhälsostrateg 
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Kapitel 3. Ekonomi, upphandling och inköp 

3.1   Ekonomi 
3.1.1 Försäljning av inventarier för; 

a) högst 1 prisbasbelopp

b) över 1 prisbasbelopp

a) Förvaltningschef

b) Kommundirektör

3.1.2 Beslutsattestant för nämndens verksamhet 

Notering: Förteckning över dessa ska hållas aktuell och ska 
årligen anmälas till styrelsen/nämnden. 

Förvaltningschef 

3.1.3 Utse personer att utfärda anvisningar på 
kommunens bank- och postgirokonto samt personer 
med rätt att underteckna handlingar 

Kommundirektör 

3.1.4 Utse personer att utfärda anvisningar på av 
kommunens förvaltade stiftelsers balansräkningar 
samt verkställa in- och utbetalningar på dessa 
konton 

Kommundirektör 

3.1.5 Besluta om anstånd med eller avbetalning av skuld 
till kommunen till ett högsta belopp av; 

a) ½ prisbasbelopp och högst 60 dagar

b) ½ - 5 prisbasbelopp

a) Handläggare

b) Förvaltningschef

3.1.6 Avskrivning av fordran mot kund till ett högsta 
belopp av; 

Upp till 5 prisbasbelopp 

Ekonomichef 

 3.1.7 Besluta om långfristig upplåning enligt budgeterad 
anslagsram och av kommunfullmäktige antagna 
principer för upplåning 

Ekonomichef 

 3.1.8 Besluta om kortfristig upplåning enligt av 
kommunfullmäktige antagna principer för upplåning 

Ekonomichef 

 3.1.9 Besluta om konvertering av lån samt besluta om 
förtida inlösen av lån inom budgeterad anslagsram 

Ekonomichef 

 3.1.10 Omfördelning av medel till kommunstyrelsens 
förfogande till ett högsta belopp av upp till 10 
prisbasbelopp 

Kommunstyrelsens 
presidium 

 3.1.11 Omfördelning av medel mellan investeringsobjekt 
upp till 10 prisbasbelopp Kommundirektör 
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 3.1.12 Godkänna till kommunen ställd säkerhet till ett 
belopp av; 

a) högst 2 prisbasbelopp

b) över 2 prisbasbelopp

a) Ekonomichef

b) Kommundirektör

 3.1.13 Besluta om undantag från bestämmelser om taxa 
eller annan avgift till ett belopp av högst 1 
prisbasbelopp 

Förvaltningschef 

3.2   Upphandling och inköp 
3.2.1 

. 

Genomförande av upphandling 

a) Beslut om att genomföra 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) Förvaltningschef

b) Ekonomichef

c) Förvaltningschef

3.2.2 Beslut om att anta förfrågningsunderlag Förvaltningschef 

3.2.3 Beslut att avbryta pågående upphandling Förvaltningschef 

3.2.4 Formella anbudsöppnare för öppning av anbud i 
upphandling tillsammans med upphandlare, 
inom respektive ansvarsområde 

Förvaltningschef 

3.2.5 Anta leverantör för tilldelning (anbud) Förvaltningschef 

3.2.6 Teckna och förlänga kommunövergripande 
rabattavtal för upphandling och inköp av varor och 
tjänster 

Ekonomichef 

3.2.7 Teckna och förlänga leasingavtal för kommunen om 
varor och tjänster 

Ekonomichef 

3.2.8 Teckna avtal som inte avses ovan Förvaltningschef 

3.2.9 Förlängning av avtal och optioner av ej principiell 
natur 

Förvaltningschef 

3.3 Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Lag om färdtjänst 

Lag om riksfärdtjänst 

3.3.1 Beslut om tillstånd till färdtjänst 6-9 §§ Lag
om
färdtjänst

Handläggare 
färd- och riksfärdtjänst 
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3.3.2 Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst; 

a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns

b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst

12 § Lag 
om 
färdtjänst 

a) Handläggare
färd- och riksfärdtjänst

b) Förvaltningschef

3.3.3 Beslut om riksfärdtjänst 4-7 §§ Lag
om 
riksfärdtjänst 

Handläggare  
färd- och riksfärdtjänst 

3.3.3 Beslut om att återkalla tillstånd för riksfärdtjänst; 

a) om förutsättningar för tillstånd inte längre finns

b) om tillståndshavaren gjort sig skyldig till
allvarliga och upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för
riksfärdtjänst

9 § Lag om 
riksfärdtjänst 

a) Handläggare
färd- och riksfärdtjänst

b) Förvaltningschef
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Kapitel 4. HR-avdelning 

4.1 På kommunens vägnar med bindande verkan för 
kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor om förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 

HR-chef 

4.2 Beslut om deltidsarbete med oförändrad 
pensionsgrundande lön, särskild avtalspension samt 
pensionsförstärkning vid förtida uttag av 
tjänstepension enligt regler för pension avseende;  

a) Förvaltningschef

b) övriga anställda

a) kommundirektör

b) Lönechef

4.3 Beslut om tillsvidareanställning och lön, efter 
samråd med HR-chef, avseende; 

a) Förvaltningschef

b) Chefsbefattningar

c) Övrig personal i respektive enhet/förvaltning

Regler för 
lönesättning 

a) kommundirektör

b) Förvaltningschef

c) närmaste chef

4.4 Beslut om utfall vid lönerevision, efter samråd med 
HR-chef avseende; 

a) Kommundirektör

b) Förvaltningschef

c) Chefsbefattningar

d) Övrig personal i respektive enhet/förvaltning

a) 
Kommunstyrelsens 
ordförande 

b) kommundirektör

c) närmaste chef

d) närmaste chef

4.5 Beslut om avgångsvederlag 

a) Förvaltningschef

b) övriga anställda

a) kommundirektör

b) HR-chef

4.6 Omplacering utanför ramen för anställningsavtal om 
oenighet finns mellan chefer 

HR-chef 

4.7 Förändring av tjänstemannaorganisation 

a) Besluta om kommunens övergripande
förvaltningsorganisation

c) Besluta om förändring inom
avdelningsorganisationerna

a) kommundirektör

b) Förvaltningschef
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5.1 Delegater i kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 
Kommunstyrelsens presidium 
Kommundirektör (är tillika förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning) 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Ekonomichef 
HR-chef 
Lönechef 
Enhetschef 
Folkhälsostrateg 
Handläggare färd- och riksfärdtjänst 
Handläggare (ansvarig handläggare inom respektive arbetsområde) 
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5.2 Information - att fatta beslut enligt delegation 

Delegationsordning 
Med delegering menas att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt åt 
delegaten. Detta innebär att delegaten ges i uppdrag att på kommunstyrelsens 
vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Delegeringsärendena specificeras i en av 
kommunstyrelsen särskilt antagen delegationsordning, där det framgår vilka 
delegater som finns för olika ärenden eller ärendegrupper. Beslut som fattas utan 
delegering i ett ärende saknar laga verkan, det vill säga att beslutet gäller inte, om 
det inte är frågan om ren verkställighet. 
Kommunallagen (KL) (2017:725) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet 
inom kommunens verksamhet. 

Kommunallagen (KL) (2017:725) 5 kap. - Fullmäktige 
KL 5 kap. 1 § första stycket – fullmäktiges uppgifter 
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
för kommunen, främst 
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder, och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen samt
9. extra val i fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra
författningar.

KL 5 kap. 2 §  
Kommunfullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket 
eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte 
delegeras till nämnderna.  

KL 6 kap. – Styrelsen och övriga nämnder 
KL 6 kap. 37 § - Delegering av ärenden 
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd 
får enligt  
KL 7 kap 5-8 §§ även uppdra åt en anställd att besluta.  

KL 6 kap. 38 § - Delegeringsförbud när beslutanderätten inte får delegeras 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av
nämnden i sin helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Se även begränsningar i delegation i Socialtjänstlagen 10 kap. 4-5 §§ och
Socialtjänstlagen 5 kap. 2 § om delegationsförbud)

KL 6 kap. 39 § - Delegering i brådskande ärenden 
Paragrafen anger regler för delegering av beslut i ärenden som nödvändigtvis 
måste avgöras snabbt och nästa sammanträde inte kan avvaktas. Alternativet är 
att påkalla ett extra sammanträde. 
Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt med snabba 
beslut. Den har emellertid getts restriktivt innehåll. Det är endast ordföranden eller 
annan ledamot som kommunstyrelsen utsett som kan få i uppdrag att besluta på 
kommunstyrelsens vägnar. Genom att det anges att dessa beslut fattas på 
kommunstyrelsens vägnar klargörs att besluten med denna § kan överklagas. 
Beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 9



Dessa beslut ska alltså redovisas till kommunstyrelsen för att protokollföras och 
därmed tillkännages (anslås) på kommunens offentliga anslagstavla på hemsidan 
för att uppfylla medborgarens rätt att inom tre veckor kunna överklaga beslutet.  
 
KL 7 kap 8 § - Anmälan av delegationsbeslut 
Nämnden beslutar om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
uppdrag enligt 5 och 6 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.  
Tidpunkt för anmälan bör väljas bland annat med hänsyn till berördas möjlighet till 
information och kontroll, samt för vissa beslut, med hänsyn till att 
delegeringsbesluten bör vinna laga kraft inom rimlig tid (efter 3 veckors 
överklagningstid). Anmälan ska därför inlämnas till kommunens/nämndens 
registrator eller nämndens sekreterare utan dröjsmål efter fattat beslut. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-xx-xx § xx att samtliga beslut fattade enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades.   
 
 
KL 7 kap. 5-6 §§ - Vidaredelegering    
Enligt kommunallagens 7 kap. 6 § anges att en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § 
uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, 
får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en anställd inom 
kommunen att besluta istället. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-xx-xx § xx att medge att förvaltningschefen har 
rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd, som i sin tur ska 
återredovisa besluten till förvaltningschefen. Förvaltningschefen i sin tur ska 
redovisa vidaredelegerade beslut till kommunstyrelsen, vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades. Därigenom anslås beslutet via 
protokollet och vinner därmed laga kraft efter tre veckor. (Överklagningstid) 
 
KL 9 kap. 30 – 31 §§  Gemensam nämnd – delegering av ärenden 
En gemensam nämnd får, utöver vad som anges i 7 kap. 5 §, även under samma 
förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna att 
besluta på nämndens vägnar. 
 
Om en gemensam nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en förvaltningschef 
inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 
förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller i 
någon av de samverkande kommunerna att fatta beslutet. 
 
Återkallelse av delegation 
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en delegation. Det kan göras 
generellt eller i ett särskilt ärende. Kommunstyrelsen kan också genom eget 
handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över ärendet 
och besluta. 
 
Däremot kan kommunstyrelsen inte ändra ett beslut som redan fattats av en 
delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i kommunstyrelsens 
ställe. Om kommunstyrelsen anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt 
styrelsens intentioner, kan kommunstyrelsen däremot återkalla delegationen.  
 
Förordnande 
Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att det ska framgå vem som 
nämnden har bestämt att uppgiften ska anförtros till. Det är alltså inte tillräckligt 
att ange att behörigheten tillkommer en anställd som har en viss arbetsuppgift.  
Att endast ange befattning, uppfyller inte det angivna kravet på hur ett förordnande 
ska vara utformat. Rätten är alltså personlig och ska namnges.  
(enligt JO, kompletterande beslutanderätt, enligt Lag med särskilda bestämmelsen 
om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
 
 
Skillnad mellan verkställighet och delegation 
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Enligt lagstiftning eller annat nationellt regelverk som reglerar en verksamhet 
anges ibland vem (tex rektor enligt skollagen) som har rätt att fatta beslut och hur 
bedömnings ska göras. Om lagstiftningen är så pass tydlig att handläggaren inte 
kan utföra en egen bedömning anses beslutet som verkställighet. Handläggaren 
verkställer då lagens/regelverkets intentioner.  
Där det inte tydligt framgår vem som ska fatta beslutet, kan nämnden välja att 
själv besluta i ärendet eller medge att någon fattar beslut på nämndens vägnar, 
alltså enligt delegation. Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över 
från kommunstyrelsen till delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt 
brukar man tala om ren verkställighet. I sådana ärenden saknas utrymme för 
självständiga bedömningar. Frågor hur man ska hantera ärendet är då redan 
bestämt i lagstiftning, kommunens upprättade regler, avtal eller andra 
styrdokument.  
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5.3  Överklagan  
 
Överklagan med stöd av kommunallagen (2017:725), laglighetsprövning  
KL 1 kap. 5 § - Medlem av kommunen  
En medlem i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i 
kommunen och är taxerad för kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också 
en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater 
(unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § 
folkbokföringslagen, inte ska folkbokföras där. 
 
KL 13 kap. 1 § - Rätten att överklaga 
En medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad 
genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. 
Lagligheten av en gemensam nämnds beslut får överklagas på samma sätt av varje 
medlem av de samverkande kommunerna. 
Lagligheten av ett kommunalförbunds beslut får överklagas på samma sätt av varje 
medlem av de kommuner som ingår i kommunalförbundet samt 
förbundsmedlemmarna. 
 
KL 13 kap. 5 § - Tiden för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag 
då det tillkännages på kommunens offentliga anslagstavla på hemsidan för att 
protokollet över beslutet justerats.  
Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att 
tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner. 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under 
hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut. 
 
KL 13 kap. 8 § - Grunder för upphävande av beslut 
Ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte kommit till på lagligt sätt, 
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 
3. det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att gör det, eller 
4. beslutet strider mot lag eller annan författning. 

 
Om delegeringsbeslutet skrivits in i särskilt protokoll och efter protokollets justering 
tillkännagetts på kommunstyrelsens anslagstavla, räknas klagotiden 3 veckor 
(överklagningstiden) från den tidpunkt tillkännagivandet om justering av protokollet 
skett på kommunens anslagstavla.  
 
Överklagan med stöd av förvaltningslagen (FL) (2017:900) 
Rätt att överklaga sådana beslut har endast den som beslutet angår, det vill säga 
är part i ärendet, i motsats till vad som gäller vid beslut som överklagas enligt 
kommunallagen. 
 
FL 44 § - Ett överklagande av ett beslut ska ha inkommit till beslutsmyndigheten 
inom tre veckor från den dag då den som överklagar har tagit del av beslutet 
genom den myndigheten. Om den som överklagar är en part som företräder det 
allmänna, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag 
beslutet meddelades. 
 
FL 45 § - Beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om 
det kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp 
till prövning. 
 
FL 46 § - Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt 
överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. Om en 
myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya 
beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet. 
 
Notering: Beslut som överklagas med stöd av förvaltningslagen ska därför alltid expedieras till parten 
med mottagningsbevis, som visar datum när beslutet hämtades ut och parten tog del av beslutet. Det är 
från och med det datum överklagningstiden med tre veckor börjar gälla. Om personen ärendet gäller 
delges beslutet personligen, bör denne ändå skriftligen underteckna att den mottagit beslutet. 
Besvärshänvisning för överklagan ska alltid medfölja beslutet. 
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5.4 Checklista för anmälan av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen: 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-14 § xx att samtliga beslut fattade enligt 
kommunstyrelsens delegationsordning ska redovisas vid det sammanträde som 
hålls närmast efter det att beslutet fattades.  
 
Delegationsordningens uppbyggnad 
Delegationsordningen bygger i vissa kapitel på laghänvisningarnas nummerföljd i 
kapitel och §. Vid tillägg och ändringar i delegationsförteckningen kan därför 
löpnummerföljden brytas och hamna i oordning. Varje delegation har ett specifikt 
nummer som inte kan ändras förrän hela delegationsordningen revideras, då 
delegaternas tidigare anmälda delegationsbeslut ska kunna identifieras.  
 
Historik  
Anmälningarna anger även det datum som Kommunstyrelsen antog 
delegationsordningen, beroende på att om man t.ex. vill kontrollera en delegats 
rätt att fatta beslut några år bakåt i tiden, måste det framgå vilken 
delegationsordning som vid den tidpunkten var gällande. (därför ”Historik”) 
 
 
Delegationsanmälan ska innehålla: 
 
1. datum och § när kommunstyrelsen beslutat anta den aktuella   
    delegationsordningen (anges på 1:a sidan och i sidhuvudet),  
 
2. nummerhänvisning i delegationsordningen,  
 
3. datum när beslutet fattades,  
 
4. vad beslutet gäller, man kan ange ärendemeningen i delegationsordningen, 
 
5. vem som fattat beslutet, delegaten, 
 
6. identifikation, t.ex, diarienummer, egen löpnummerserie/år eller en 
    sammanställning/månad (om en delegat fattar en stor mängd av  
    samma typ av beslut), 
     
7. lämna redovisningen till kommunstyrelsens registrator omedelbart efter att 
 beslutet fattats. Beslutet anmäls därmed vid kommunstyrelsens nästkommande  
 möte, 
 
8. registrera i diariet/akten när delegationsbeslutet anmäldes till  
 kommunstyrelsen. 
 
 
 
På Insidan under styrdokument finns alltid kommunstyrelsens aktuella 
delegationsordning att hämta.  
  
 
Mallar för olika typer av redovisning finns i mallbiblioteket, sökväg: 
öppna Word /arkiv /nytt / mina mallar /välj fliken ”gemensamma”/  
delegationsbeslut. 
 
 
   
  

13



5.5  Lagförteckning kommunstyrelsens delegationsordning 
  
  
 
FvL Förvaltningslagen 
 
GDPR Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016:679 
  
KL  Kommunallagen 
 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
  
TF Tryckfrihetsförordningen 
 
 Lag om färdtjänst 
  
 Lag om riksfärdtjänst 
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5.6 Historik – Revidering, ändring, tillägg 
 
Nu gällande: 
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2019-01-14 § xx 
Dnr KS 2019- 
 
 
Ersätter: 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-22 § 23  
med ändringar och tillägg införda till och med 2018-06-16 
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  2018-09-03 Dnr: KS 2018-617
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

Sammanfattning 
Enligt uppdragshandling inför organisationsöversynen framkom att syftet var att se 
möjligheter att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt att leda och 
styra verksamheten. 
Att enbart ändra organisationen ger inte automatisk önskad effekt. För att det ska få 
genomslag krävs också en beskrivning på hur kommunstyrelsen ska stärka sin roll 
att utöva uppsikt. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Marginella ekonomiska konsekvenser. Viss ersättning utgår för sammanträde. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Samtliga presidier 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
 

linand001
Rektangel
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Uppdragsbeskrivning för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
 

Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente: 

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder, 
hel- eller delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. 
 
Uppsiktsplikt vad gäller kommunens nämnder 

För att fullgöra de uppgifter som fullmäktige ålagt kommunstyrelsen krävs det en 
planering och organisation för presidieträffar med nämnderna. Presidieträffarna ska 
ingå i kommunens sammanträdesplanering. 
 
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en 
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 

3 § Kommunstyrelsen ska: 
 utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna, 

 
8 § Kommunstyrelsen ska 

 se till att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för verksamheten samt 
ekonomi följs upp i nämnderna, 

 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

 följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

 
Uppsikten är begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar 
samt, om det krävs, framställa till fullmäktige i egenskap av högsta beslutande 
organ att ingripa. 

 

 



 
Sida 2 av 2 

455 80 MUNKEDAL  •  Telefon växel 0524-180 00  •  Fax 0524-181 74  •  www.munkedal.se  •  munkedal.kommun@munkedal.se 
Bankgiro 549-6260   •   Postgiro 11 54 40-0   •   Organisationsnummer 21 20 00-1330 

Kommunstyrelsens presidium ska kalla till möte med respektive nämnds presidium, 
minst två gånger per år. Senast innan mars månads utgång och senast innan 
september månads utgång. 
Anteckningar ska föras vid mötet. 

Kommunstyrelsens presidium ska bjuda in fullmäktiges presidium för att rapportera 
hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Anteckningar ska föras 
vid mötet. 

 
Uppsiktsplikten vad gäller bolag och stiftelser 
 
Utdrag ur kommunstyrelsens reglemente: 
 
4 § Kommunstyrelsen ska: 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen 

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade 

 ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och 
stiftelseledningar 

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges 
i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser 
kommunen äger eller har intresse i 

 årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. 

 
Uppsikten är begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar 
samt, om det krävs, framställa till fullmäktige i egenskap av högsta beslutande 
organ att ingripa. 

För att fullgöra de uppgifter som fullmäktige ålagt kommunstyrelsen krävs det en 
planering och organisation för avstämningsmöten med bolagen. 

Kommunstyrelsens presidium ska kalla till möte med respektive bolagsledning, en 
gång per år, senast innan februari månads utgång. 
För helägda bolag kallas ordförande och VD om funktionerna finns i annat fall 
lämplig representation. 
För delägda bolag kallas ordförande, kommunens representant och VD. 
Anteckningar ska föras vid mötet. 

Kommunstyrelsens presidium ska bjuda in fullmäktiges presidium för att rapportera 
hur samtliga bolags verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Anteckningar ska föras vid 
mötet. 
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  2019-01-02 Dnr: KS 2019-002
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Instruktion för kommundirektören 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna komplettering av instruktion för 
kommundirektören.  

Sammanfattning 
I den nya kommunallagen som trädde i kraft 2018-07-01 anges att det ska finnas en 
instruktion för kommundirektören. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16, § 95, 
att godkänna framtaget förslag till instruktion. 
 
Senare har en överenskommelse träffats på central nivå mellan MSB och SKL om 
kommunernas krisberedskap 2019-2022. Överenskommelsen anger hur 
kommunerna förväntas arbeta med krisberedskap på lokal nivå för att vara 
berättigade till den statliga ersättningen för krisberedskap. Av överenskommelsen 
framgår bland annat att kommunstyrelsen i instruktionen för kommundirektören bör 
ange vilka uppgifter kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  
 
Föreligger nu komplettering av instruktion för kommundirektören med dennes roll vid 
särskild händelse. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
     

 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  

linand001
Rektangel



  
  
Inledning 
I denna instruktion regleras kommundirektörens ansvar och befogenheter samt 
övriga uppgifter. Ansvar och befogenheter framgår även av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning. 
 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman och direkt underställd 
kommunstyrelsen från vilken direktören får sitt uppdrag och svarar inför. 
 
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa 
kommunstyrelsens beslut samt bistå både majoritet och minoritet i styrelsen. 
Kommundirektörens huvuduppdragsgivare är kommunstyrelsens ordförande med 
vilken en löpande dialog förs.  
 
I kommundirektörens uppgifter ingår att: 

 förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter 
 samtliga ärenden som styrelsen ska behandla är tillfredsställande beredda 

och utredda samt förenliga med gällande lagar och föreskrifter 
 ansvara för verkställigheten av beslutade ärenden. 
 principer för styrning och ledning, uppföljning och kontroll finns beslutade 

och efterlevs. 
 fastställa en ledningsorganisation, där kommundirektörens ledningsgrupp är 

en del 
 Verka för en tydlig roll och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner som bygger på tillit och förtroende. 
 
Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. 
Direktören är dessutom chef för övriga förvaltningschefer i organisationen. 
Direktören har som chef för förvaltningen även personal-, budget- och 
verksamhetsansvar inom förvaltningen. 
 
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd 
enligt kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommundirektörens roll som stöd till kommunstyrelsen 
 
Allmänt  

 stödja kommunstyrelsen i uppgiften att leda, samordna och ha uppsiktsplikt 
över hela den kommunala organisationen 

 stödja kommunstyrelsen i arbetet med visioner, mål och strategier för 
Munkedals kommuns utveckling. 

 vara kommunstyrelsens förlängda arm och ytterst säkra att organisationen 
levererar kommunfullmäktiges visioner och mål 

 verkställa kommunstyrelsens beslut och uppdrag 
 följa utvecklingen av den kommunala verksamheten och dess omvärld och 

ta initiativ till förändringar och anpassningar 
 
Företräda och marknadsföra kommunen 

 Företräda kommunen i kontakterna med externa intressenter, organisationer 
och myndigheter nationellt och internationellt 

 Marknadsföra Munkedals kommuns intressen externt 
 
Ärendeberedning 

 Ansvar för beredning av ärenden till kommunstyrelsen 
 Ansvar för beredning av kommungemensam budget 
 Rådgivare till kommunalråden 

 
  



Kommundirektörens roll som arbetsgivare 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 Ansvar för rekrytering, lönesättning och avveckling av förvaltningschefer i 
enlighet med delegationsordningen.  

 Ansvar för rekrytering, lönesättning och avveckling av chefer inom 
kommunstyrelsens förvaltning.  

 Ansvarig för uppföljning av arbetet för förvaltningschefer och chefer inom 
kommunstyrelsens förvaltning 

 Stödja förvaltningschefer och chefer inom kommunstyrelsens förvaltning i 
deras arbete och utveckling 

 
Kommundirektörens roll vid särskild händelse 
 
Kommundirektören ansvarar för ledning och samordning av den kommunala 
verksamheten vid särskild händelse.  

I det fall krisledningsnämnden aktiveras stödjer kommundirektören nämndens 
arbete genom beredning av ärenden samt verkställighet av fattade beslut.   

______________________________ 
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1. Överenskommelse  
Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för 
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.  

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen 
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna. 

Uppgifterna utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• kommunallag (2017:725) 

Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall 
få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför 
enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som 
regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett 
komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.   

Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan 
MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade 
överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.  

Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp, 
dock tidigast från och med 2023. Justering och uppsägning kan dock ske innan 
2023 om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH eller FEH. Vid 
uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i samordning 
med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning. Avsikten är att en 
ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med 
både krisberedskap och civilt försvar. 

 

Stockholm den 16 oktober 2018 Stockholm den 16 oktober 2018 

MSB   SKL 

 

 

Dan Eliasson   Vesna Jovic  
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2. Utgångspunkter 
Extraordinär händelse 

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär 
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”  

Krisberedskap omfattar mer än LEH 

Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med 
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan 
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, 
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med 
krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare 
förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen 
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt 
skydd.  

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även 
vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Sta-
tens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera 
verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som 
allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.  

Civilt försvar 

Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det 
vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Arbetet med civilt försvar 
regleras i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar som 
avser perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och 
med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt 
försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-2022. 
Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det 
bedöms lämpligt.  

Samhällsviktig verksamhet 

Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts 
med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2015:5 eller 
annan författning som trätt i dess ställe. 
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3. Villkor för användning av 
ersättningen 

Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för 
genomförandet av uppgifterna i LEH och denna överenskommelse: 

• Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i   
2 kap. i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalys, planering, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.  

• Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. 
Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med 
ersättningen. 

• De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser. 

• Huvuddelen1 av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det 
gäller både grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader 
kan fokuseras till en eller ett fåtal medarbetare (till exempel 
beredskapssamordnare), men de kan även fördelas till flera medarbetare i 
olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.  

• Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med 
krisberedskap. Om den statliga ersättningen används för att betala delar av 
lönen för en medarbetare som även arbetar med andra frågor, till exempel 
brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att ersättningen endast 
används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.   

• Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på 
större investeringar är kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser 
finns särskild medfinansiering att söka.  

• Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då 
det genom överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.  

• MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur 
ersättningen får användas.   

                   
1 Undantaget är den del av VMA-ersättningen som ska användas för att betala 
telematikabonnemang. 
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4. Ersättning 
Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 
Ersättningarna nedan anges i prisläge 2018 (januari 2018). 

De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från 
invånarantalet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas 
ut av MSB senast den 30 juni respektive år efter fakturering från kommunen. 

a) Grundbelopp  
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för 
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 

Stockholm 3 500 000 kr 

Göteborg 2 000 000 kr 

Malmö 1 500 000 kr 

Övriga kommuner >80 000 innevånare    560 000 kr 

Resterande kommuner    318 000 kr 

 

b) Verksamhetsersättning  

För genomförande av uppgifterna planering, risk- och sårbarhetsanalys, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering utbetalas 
17,25 kr per invånare. Hela denna ersättning får användas för lönekostnader. 

c) Ersättning för utomhusvarning 

Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 145 kr per ljudsändare i 
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll, samt 
för att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.  

d) Rakelsubvention 

I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma 
radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till 
samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en 
inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att subventionera kommunernas 
abonnemangspriser för Rakel under perioden enligt nedan: 

• grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år. 

• telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel 
fastställs till 625 kr per år. 

Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver 
verksamhet inom de kriterier som anges i förordning (2003:396) om 
elektronisk kommunikation.  
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5. Uppgifter och stöd 
Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till kommunerna. 
Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter: 

• risk- och sårbarhetsanalys  

• planering  

• geografiskt områdesansvar  

• utbildning och övning  

• rapportering   

 

5.1 Generellt stöd 

Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala 
krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten 
ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för 
stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för uppgiften 
och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet.  

Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till 
kommunerna. 

MSB ska 
• leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I 

detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas 
för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 

• verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser, 
bland annat avseende metodutveckling. 

• beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier 
inom krisberedskap. 

• verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till 
kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB. 

• etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in 
från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar 
återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även 
utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap.  

• i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i 
kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet. 

• samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats. 

• utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala 
räddningstjänstens krisberedskap.  
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Länsstyrelsen 
I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid 
höjd beredskap framgår att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för 
krisberedskapen inom sitt geografiska område, samt före, under och efter en 
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som 
behöver vidtas. De ska särskilt stödja de aktörer som är ansvariga för 
krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalys, 
utbildning och övning, samt följa upp kommunernas tillämpning av LEH. 

Länsstyrelserna bör samordna sin metodutveckling avseende stöd till 
kommunal krisberedskap, till exempel av metoder för skydd av samhällsviktig 
verksamhet och samverkan och ledning. 

 

5.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

Lagtext 

• Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser 
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund. 

• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i 
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att 
hantera extraordinära händelser.  

• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, 
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 

Förtydligande 

• Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen 
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete 
som sker i enlighet med annan lagstiftning, till exempel 
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor. 
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Statliga myndigheters stöd 

MSB ska 
• ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalys.  

• med utgångspunkt i nationella riskanalyser utveckla stödmaterial så att 
information om de risker som MSB har analyserat kan användas i 
kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.  

• ta fram vägledning för utvärdering av kommunens hantering av inträffade 
händelser. 
 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Det 

inbegriper såväl hur analyserna genomförs som hur resultatet tas om hand i 
planering av åtgärder för att uppnå bästa effekt. 

• samråda med kommunerna om vad som ska betraktas som regionala 
respektive lokala risker. Länsstyrelsen bör vid behov involvera kommunerna 
i processen med att analysera och åtgärda de regionala riskerna.  

 

5.3 Planering 

Lagtext 

• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser (2 kap. 1 § LEH).  

• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag). 

• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska 
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också 
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 
innehålla: 

o övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.  

o kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.  

o kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar. 

o vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
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• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  

• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. 
Planen ska innehålla:  

o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan 
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 
ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 
 

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 

 

Förtydliganden 

• Styrdokumentet:  
o ska beslutas av kommunfullmäktige. 

o kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till 
exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt 
informations- och cybersäkerhet. 

o får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i 
kommunens struktur för styrdokument. 
 

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige. 

• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst 
kommundirektören.  

• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören. 

• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för 
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen 
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens 
första år.  

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till 
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med 
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och 
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte 
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. 

  

JOAHAG001
Markering

JOAHAG001
Markering
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• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under 
mandatperioden kan gälla: 

o planering för personella och materiella resurser som kommunen 
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel 
resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser, 
samt planering för att ta emot förstärkningsresurser). 

o planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd). 

o planering för specifika händelser (till exempel värmebölja, 
skogsbrand eller oljeutsläpp). 

o kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

 

Statliga myndigheters stöd 

MSB ska  
• i samarbete med SKL ta fram metodstöd om:  

o styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

o utbildnings- och övningsplan. 

 
•  ta fram metodstöd om: 

o behovsanalys för förstärkningsresurser. 

o mottagande av förstärkningsresurser.  

 
•  uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.  

 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna med planeringen för att kunna upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar (identifiering, analys 
och skydd).  

• stödja kommunerna i att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan. 

• tillsammans med kommunerna se över behovet av frivilligresurser inom 
länet.  
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5.4 Geografiskt områdesansvar 

Lagtext 

• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH): 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas och 

3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå 
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser. 

• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka 
för samordning av olika aktörers åtgärder. 

• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband 
med en extraordinär händelse.  

• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en 
extraordinär händelse samordnas.  

• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i 
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det 
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att 
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen. 

• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls. 

 

Förtydliganden 

• En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för 
offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att 
åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar. 
Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet 
kopplat till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och 
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder. 

• Kommunen kan samverka med andra kommuner om att stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion.  
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Statliga myndigheters stöd  

MSB ska 
• ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de 

viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med 
kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.  

• ta fram en vägledning för inriktnings- och samordningsfunktion på lokal 
nivå.  

•  ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till 
allmänheten vid extraordinär händelse.  

•  ta fram en vägledning för att skapa samlad lägesbild. 
 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna i utvecklingen av det geografiska områdesansvaret på 

lokal nivå. Länsstyrelsen bör även bidra till en tydligare ansvarsfördelning 
och tolkning av de geografiska områdesansvaren på lokal och regional nivå.  

• stödja kommunerna i implementering av Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning. 

 

5.5 Utbildning och övning 

Lagtext 

• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 

• Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning 
ska övas minst en gång per mandatperiod. 

• Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå som avser fredstida kriser. 

 

Förtydliganden 

• Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalys. 

• Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det 
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra 
aktörer. 
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Statliga myndigheters stöd 

MSB ska 
• stödja andra centrala myndigheters framtagning av sektorsvisa övningar för 

regional och lokal nivå enligt konceptet Öva enkelt. 

• i samråd med kommunala företrädare och länsstyrelser se över sitt 
utbildningsutbud gentemot kommunal krisberedskap. Utbildningsutbudet 
ska presenteras på ett samlat sätt.  

• stödja kommunernas egen utbildningsverksamhet genom att ta fram 
utbildningsmaterial inom prioriterade områden. 

 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunernas utbildnings- och övningsverksamhet, exempelvis 

genom att bedriva nätverk för utbildnings- och övningsansvariga.  

• ta fram länets fleråriga övningsplan i samråd med länets kommuner.  

• samla nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att informera om 
deras ansvar vid extraordinära händelser, respektive vid höjd beredskap.  

 

5.6 Rapportering 

Lagtext 

• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH). 

• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet 
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
(till exempel WIS och Rakel).  

• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget 
i kommunen vid en extraordinär händelse. 

 

Statliga myndigheters stöd 

Länsstyrelsen bör 
• ta fram metodstöd för kommunernas rapportering till länsstyrelsen. 
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6. Riktlinjer för redovisning och 
uppföljning 

 

6.1 Redovisning 

Ersättningen under perioden delas upp och utbetalas årsvis till kommunen. 
Ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna överenskommelse.  

Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts 
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och 
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter. I kommunens 
redovisning matchas intäkten under perioden med kostnader som uppstått 
som en följd av överenskommelsen.  

MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur 
ersättningen får användas och hur redovisningen ska ske.  

 

6.2 Uppföljning  

MSB 

Enligt FEH har MSB ansvar för att bestämma och betala ut ersättning till 
kommunerna inom ramen för vad regeringen årligen beslutar, samt på förslag 
från länsstyrelsen besluta att ersättningen ska reduceras eller falla bort. 

MSB ska verka för att länsstyrelsernas uppföljning gentemot kommunerna 
samordnas. MSB kommer i samarbete med länsstyrelserna och SKL ta fram en 
metod för uppföljning av överenskommelsen. Vidare kommer MSB att följa 
upp länsstyrelsernas stöd och uppföljning gentemot kommunerna.    

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och denna 
överenskommelse. Länsstyrelsen kan enligt FEH föreslå för MSB att en del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort 
sina uppgifter. 

 

6.3 Hantering av sparande från föregående år 

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna 
överenskommelse. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att 
genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så 
länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om hela 
ersättningen inte har använts under året ska kommunen i den årliga 
uppföljningen motivera varför, samt redogöra för hur kommunen planerar att 
använda oförbrukade medel kommande år.  
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6.4 Principer för när ersättningen kan 
reduceras eller falla bort 

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i 
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en 
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.   

Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad 
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras 
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktionen av kommunens ersättning 
ska stå i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.  

Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen 
ska reduceras eller falla bort: 

• om en kommun inte fullgör sina uppgifter kan en del av ersättningen 
reduceras eller falla bort,  

• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskriven 
som ersättningsgill i LEH eller denna överenskommelse kan en del av 
ersättningen reduceras samt  

• om kommunens  

o sammanlagda sparande av ersättningen överstiger 10 procent av den 
årliga ersättningen  

o och utgör mer än 200 000 kr  

o och kommunen inte har en plan för hur sparandet ska användas 
under kommande år, så kan delar av ersättningen reduceras.  

 
MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 § 
LEH. Formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av 
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900). 

Om en kommun 12 månader efter mandatperiodens sista år har oförbrukade 
medel ska dessa återbetalas till MSB. 
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  2018-12-02 Dnr: KS 2018-577
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Initiativärende – Förrådsutrymme på Dingle Sporthall 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-13 § 197 att ge förvaltningen i uppdrag att se 
över möjligheten att utöka förrådsutrymmen i Dingle Sporthall. Anledningen är att 
Dingle Sporthall används av skolan och ett flertal föreningar och att material för flera 
olika sporter behöver förvaras i sporthallen. 
 
Förvaltningen har beslutat om följande åtgärder för att tillskapa fler 
förrådsutrymmen: 

- Skåp i entrén byts ut mot färre men större skåp. 
- Två utrymmen som tidigare varit personalutrymmen görs om till förråd. För 

att detta ska bli möjligt sätts två nya dörrar in och ett enklare golv läggs.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Relativt enkla åtgärder som vidtas inom befintlig budget. 

Folkhälsa 
Bättre möjlighet för föreningar att utöva sin verksamhet 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 197 
 
Initiativärende – Förrådsutrymme på Dingle Sporthall 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP) vill ge förvaltningen i 
uppdrag att se över möjligheten att utöka förrådsutrymmen i Dingle Sporthall. 
 
Yrkande 
 
M-gruppen, Rolf Jacobsson (KD), Ove Göransson (V) och SD-gruppen: Bifall till 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheims (MP) förslag. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheten att utöka förrådsutrymmen i Dingle Sporthall. 

 
Expedieras 
Sektor samhällsbyggnad 
Kommundirektören 
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  2018-12-19 Dnr: KS 2018-447
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val till kommunala förtroendemannauppdrag 

Förslag till beslut 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut 

Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har att förrätta val till kommunala förtroendemannauppdrag enligt 
förestående lista. 
 
    
     

 

 
 

 
Beslutet expedieras till: 
Berörd förtroendevald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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Ledamöter Ersättare Kommentar

Kommunstyrelsens personalutskott 3

Ev. beslut om ändring av antal 
ledamöter i PU tas av KF i 
februari.

Folkhälsopolitiska rådet 3 3

Begravningsombud Förslag till Länsstyrelsen

Bohuskustens vattenvårdsförbund - stämmoombud 1 1
Dingle Industrilokaler AB ombud till bolagsstämma 1 1

Kommunforsknings i Västsverige (KFI), ombud till föreningsstämma 1 1
Kommuninvest ekonomisk förening, ombud 1 1
Munkbo AB, ombud vid bolagsstämma 1 1
Ortsombud för länsstyrelsens lantbruksenhet 1 1
Riksbyggens Kooperativa Hyresrättförening Grönskan, företräda 
kommunen vid föreningsstämma 1 1 Mandattid : 1 år
West Sweden - stämmoombud 2 2 Mandattid : 1 år
Väst Vatten AB, ägarombud 1 1 Mandattid : 1 år
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  2018-12-02 Dnr: KS 2018-415
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Medborgarförslag-upprustning av tennisbanor 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget 

Sammanfattning 
Mathias Grundberg, Munkedal, föreslår i ett medborgarförslag att tennisbanorna i 
Munkedal rustas upp. 
 
Det finns tennisbanor på två platser i Munkedal.  

- Banorna vid Åtorp är i privat ägo och för eventuell upprustning av dessa kan 
anläggningsbidrag sökas hos bl a Kultur och Fritid samt stiftelser etc. Denna 
upprustning får ske av ägaren eller av förening. 

- Banorna på Kungsmarksområdet är kommunens. Ingen avgift tas ut för 
nyttjandet av de kommunala tennisbanorna. 

 
För Kungsmarksområdet pågår en utredning om att bygga ny förskola och skola 
samt anlägga en Multihall/bollhall. Om det beslutas om en Multihall/bollhall kommer 
området där tennisbanorna ligger att beröras. Banorna kommer då att tas bort eller 
flyttas. Utredningen presenteras våren 2019. Att vidta åtgärder innan beslut om 
inriktning fattats är inte lämpligt. Når beslut fattats om Multihall/bollhall anpassas 
eventuella åtgärder efter detta beslut. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Underhållsåtgärder sker med driftsanslag (ordinarie anslag) 

Folkhälsa 
För utövare innebär tennisspelet motion. Banorna används även av skolan. 

Barnkonventionen 
Tennisbanorna är en bra möjlighet för barn och ungdomar att träna. 

Inga ytterligare konsekvenser 
     

 
Beslutet expedieras till: Mathias Grundberg 
Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförv 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2018-12-02 Dnr: KS 2018-356
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Henrik Gustafsson 
Enhetschef Gata/mark

Medborgarförslag-välkomstskylt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Viktor Strinning, Munkedal föreslår att ”Välkommen till Munkedal”-skyltar sätts upp 
vid infarterna till Munkedal. 
 
Om det är aktuellt med nya ”Välkommen”-skyltar bör detta omfatta även tätorterna 
Dingle, Hällevadsholm, Hedekas och Torreby. Alternativt kan skyltar sättas upp i 
kommungräns. 
 
Ska skyltar sättas upp bara för Munkedals tätort gäller det 5 skyltar. 
 
Ska alla tätorter omfattas gäller det Munkedal (5), Dingle (3), Hällevadsholm (4), 
Hedekas (4) och Torreby (1) dvs totalt 17 skyltar. 
 
Ska ”kommunen” skyltas krävs 9 skyltar. 
 
Kommunen genomför nu en översyn av skyltar med tillstånd utmed större allmänna 
vägar. Eventuellt kan denna översyn leda fram till samlade informationsskyltar på 
”lämpliga” ställen. Kommunen bör avvakta utgången av pågående process innan 
beslut fattas. 
 
Det krävs tillstånd av Länsstyrelsen/Trafikverket för den aktuella typen av skyltar. 
Beroende på budskap, placering och vem som är markägare bedöms varje skylt 
kosta mellan 30-50 tkr.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Stor kommunal kostnad. Anslag saknas 

Folkhälsa 
Besökare kan känna sig mer välkomna till tätorterna i Munkedal. 

Barnkonventionen 
Ingen påverkan 

Inga ytterligare konsekvenser   
 
     

 
Beslutet expedieras till: Viktor Strinning 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
 Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2018-12-13 Dnr: KS 2018-589
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Eva Kläppe Hellström 
Processutvecklare 
Kommunledningskontoret 

Vision för Utvecklingscentrum Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta följande vision för Utvecklingscentrum 
Munkedal: Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett regionalt nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter 
utvecklas till att möta samhällets behov. 

Sammanfattning 
En vision är en målbild om ett önskat framtida tillstånd. Ett förslag till vision för 
Utvecklingscentrum Munkedal (UM) har tagits fram, för att tydliggöra vad UM är till 
för och vilken typ av verksamhet som ska bedrivas där. UM ska användas för att öka 
förutsättningarna för att alla i arbetsför ålder och alla som har gått ut gymnasiet ska 
vara anställningsbara. Det ska ske genom att UM ska vara ett regionalt nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling. 

Bakgrund 
Ganska omgående efter köpet startade arbetet med att förändra innehållet mot ett 
framtida Utvecklingscentrum Munkedal (UM). Ett tiotal aktörer bedriver verksamhet 
där idag. Majoriteten av dessa är olika former av utbildningar, som drivs dels av en 
privat aktör och dels av kommunen, genom Kunskapens Hus. I övrigt finns bland 
andra Hushållningssällskapet och ett socialt företag som bedriver hunddagis. 
Kommunens löneenhet kommer att flytta in i en av byggnaderna under 2019, som 
ett led i kommunens ambition att minska andelen externt hyrda lokaler. 

En vision för framtiden 
Med en tydlig vision om att UM ska vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring och 
kunskapsutveckling ökar förutsättningarna för att alla i arbetsför ålder och alla som 
har gått ut gymnasiet ska vara anställningsbara. 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) konstaterar att i framtiden kommer 
individuell kunskap fortsätta att vara viktig. De som kommer nå störst framgång är 
de personer, organisationer och företag som har omgivningens förtroende, som har 
goda nätverk samt kan kombinera kunskaper och erfarenheter på ett kreativt sätt i 
samverkan med andra. Samhällets framtida behov kräver att både människor och 
verksamheter utvecklas. När det sker på samma plats i ett öppet klimat med 
kunskapsdelning är ytterligare utveckling självgenererande. UM ligger geografiskt 
strategiskt bra för att kunna bli det regionala nav för kunskapsöverföring och 
kunskapsutveckling som behövs i Bohuslän, med närhet till Norge. 
 
Kompetensförsörjningen är avgörande för välfärden. Ett nära samarbete mellan 
kommun och näringsliv skapar goda möjligheter att utbilda med utgångspunkt från 
arbetsmarknadens behov, både kommunorganisationens egen och näringslivets. 
Samarbetet kan till exempel handla om uppdragsutbildningar som lärlings-, trainee- 

linand001
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och valideringsprogram. De yrkesutbildningar som kommunen ansvarar för ska 
anpassas efter dessa behov. 
 
Utveckling av affärsidéer på hemmaplan för entreprenörer är en viktig del av 
kunskapsutvecklingen. UM ska vara den naturliga mötesplatsen där olika intressen, 
intressenter och kompetenser möts och utvecklas. 
 
Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv är en förutsättning för att nå 
visionen, liksom samarbete med andra kommuner och högskola/universitet.  
 
Ambitionen är att på sikt utveckla ett campus med högskola/universitet på UM. 
Campus är ett område där ett eller flera högskolors/universitets verksamheter 
samlats helt eller delvis. I förlängningen kan det innebära möjlighet att bedriva viss 
forskning inom till exempel den gröna näringen. 
 
Vision för Utvecklingscentrum Munkedal: 
 
Utvecklingscentrum Munkedal ska, genom att vara ett regionalt nav för 
kunskapsöverföring och kunskapsutveckling, bidra till att individer och verksamheter 
utvecklas till att möta samhällets behov. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Ett ökat och/eller breddat utbud av gymnasieutbildningar är positivt för barn och 
ungdomar. 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
   
   

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommundirektör 
Processutvecklare 
Näringslivsutvecklare 

Håkan Sundberg 
 

 
Kommundirektör 
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  2018-12-27 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen  
  
 
 

Komplettering - Investeringar på Utvecklingscentrum 
Munkedal 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen begärde vid sammanträde 2018-12-12 kompletteringar av 
rubricerat ärende. Ärendet återremitterades. Kompletteringarna avsåg: 

- Investeringar hittills på Utvecklingscentrum (UC) 
- Hur går det med flyttkedjan? 
- Framtida nyttjande av lokalerna på UC samt framtida lokalbehov? 

 
Förvärv/försäljning 
UC förvärvades 2017 för 28 000 tkr. Därefter har följande försäljningar skett: 
 

- Försäljning skog (område 6, 8 o 10) 7820 tkr 
- Försäljning Bärby   375 tkr 
- Försäljning Stärken   6200 tkr 
- Försäljning område 4  600 tkr 
- Försäljning område 5  1865 tkr 
- Försäljning område 7  500 tkr 

 
Intäkter Totalt                    17 360 tkr 
 
På gång är: 

- Försäljning område 1(skog) 
- Försäljning hus Kallkärrsvägen (hus 15) 

 
Investeringar 
  
Åtgärder 2016 

- Ombyggnad hus 3 och 4 för Put/Asyl.  3,5-4 mnkr 
- Ventilationsåtgärder i hus 39.                     200 tkr 

 
Åtgärder 2017 

- Ombyggnad hemkunskapskök i hus 39.                    352 tkr 
- Ventilation och belysning i klassrum i hus 19.   116 tkr. 
- Anpassning i hus 36 för AME.    530 tkr 
- Nytt tak på hus 35 påbörjat.    2017 300 tkr 

     2018 850 tkr  
- Räcken, dörrar hus 1   90 tkr 
- Larm- och passagesystem hus 35   237 tkr 
- Ramp, handikapptoalett och hörslinga i Sporren 190 tkr  
- Ny belysning i två klassrum samt  

renovering toalett i hus 35.    40 tkr. 
- Fönster, fasad etc på hus 36.    60 tkr. 
- Arbetsmiljöåtgärd samt åtgärder för  

ökad driftssäkerhet på flisanläggningen   120 tkr 
- Ombyggnad hus 3 för hemtjänsten.   1200 tkr 
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Åtgärder 2018 
- Ugn, grytor kök hus 35   119 tkr 
- Rivning hus 28    96 tkr 
- Fönster och fasad på hus 38   1123 tkr 
- Inre åtgärder hus 38    856 tkr 
- Renovering hiss hus 35   450 tkr 
- Yttre underhåll hus 3   355 tkr 
- Solskyddsfilm hus 35   50 tkr 
- Sporren invändigt.    500 tkr 
- Belysning hus 3    52 tkr 
- Oljetanksarbete    35 tkr 
- Larm- o passagesystem hus 38   227 tkr 
- Belysning hus 19    130 tkr 
- Lektionssal o kontor i hus 8 o 9   233 tkr 
- Utgödsling hus 40    78 tkr 
- Upprustning hus 37 två kontor   27 tkr 
- Snörasskydd, skyltar div hus   25 tkr 
- Målning lusthus    12 tkr 
- Motorvärmare hus 3    55 tkr 
- Upprustning hus 3    895 tkr 

    
Åtgärder 2019 

- Anpassning AME hus 18 o hus 13   5100 tkr 
- Yttre underhåll, hus 4    355 tkr 
- Ombyggnad hus 4 till lektionssalar mm  1600 tkr 
- Fönster, fasad, målning hus 39   1200 tkr 
- Golv, maskiner, brunnar i storkök, hus 35  400 tkr 
- Målning hus 6    175 tkr 
- Lås o larm hus 3    227 tkr 

    
Byggnaderna utnyttjande 
 
Byggnader som inte utnyttjas alls är: 
Hus 5: tidigare bostadsrum 
Hus 12: kontor 
Hus 16: Förråd/maskinhall 
 
Annonserade kommande behov 
 
Gymnasiefriskolan: Hus 16 för hästutbildning 
Gymnasiefriskolan: resterande del av Hus 2 
 
Flyttkedjan 
 
Tydliga uppdrag är att lämna externt förhyrda lokaler samt att planlägga/bebygga 
”Sohlbergs”. För att uppfylla detta planeras följande åtgärder: 

- Örekilsgården (finns i Sohlbergs) flyttar till Pipfabriken. 
- AME (finns i Pipfabriken och ga kommunförrådet) flyttar till hus 13 och hus 18. 
- Kommunalteknisk verksamhet (finns i Fortum) flyttar till ga kommunförrådet. 
- Kunskapens Hus (finns i hus 18) flyttar till hus 4. 

 
Förvaltningen har ännu inte löst hemtjänstens flytt från Strömstadsvägen 7 i juni 
2020. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Satsningar på kommunala lokaler för i första hand kommunal verksamhet. Externa 
lokaler kan lämnas om tidplaner hålls. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Sker vid verksamhetsförändringar och lokalförändringar. 

Barnkonventionen 
Aktuella åtgärder berör inte barn. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 265   Dnr: KS 2018-566    
 
Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra 
kommunalt uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i 
Utvecklingscentrum ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att 
genomföra detta och samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc., kostnad ca 
2000 tkr. Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i 
byggnad 19 för ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från 
Pipfabriken och Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor 
del tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är 
dels anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om 
övervåningen från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet 
mm. Kostnaden bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj. 1109 Tillbyggn. Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj. 1114 Kungsmarkskolans kök/café – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för 
åtgärder i Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska 
fungera. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-26. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-26 § 244. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 

 
 

linand001
Rektangel
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KOMMUNSTYRELSEN 

 
Forts § 265 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för att få en 
rapport om den samlade investeringsvolymen hittills, en plan över utväxling av 
externa lokaler samt en grov bedömning av framtida nyttjande av lokaler 
inklusive investeringsbehov. 
 
M-gruppen och Rolf Jacobsson (KD): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande om 
återremiss. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få en rapport 
om den samlade investeringsvolymen hittills, en plan över utväxling av 
externa lokaler samt en grov bedömning av framtida nyttjande av lokaler 
inklusive investeringsbehov. 

 
Expedieras 
 
Sektor Samhällsbyggnad 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 244    Dnr:    
 
Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra 
kommunalt uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i 
Utvecklingscentrum ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att 
genomföra detta och samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 
2000 tkr. Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i 
byggnad 19 för ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från 
Pipfabriken och Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor 
del tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är 
dels anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om 
övervåningen från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet 
mm. Kostnaden bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för 
åtgärder i Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska 
fungera. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-11-26.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 244 
 
Protokollsanteckning 
 
Ann-Sofie Alm (M) återkommer i fullmäktige 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 
2000 tkr från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
 

 Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
 

 Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i 
Sporren. 
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  2018-11-26 Dnr: KS 2018-566
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Johansson 
Fastighetschef 

Ombyggnadsåtgärder Utvecklingscentrum 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslut att omdisponera 1000 tkr från proj 1109 och 2000 tkr 
från proj 1114 till åtgärder på Utvecklingscentrum. 
Kommunfullmäktige anslår 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder på 
Utvecklingscentrum 
Kommunfullmäktige anslår 1,1 mnkr för ombyggnad av övervåningen i Sporren. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska lämna externt inhyrda lokaler 
senast när kontrakten löper ut. Samtidigt finns behov av att flytta kommunal 
verksamhet från kommunala lokaler, tex Örekilsgården, för att nå andra kommunalt 
uppsatta mål, tex att få fram bostäder. 
 
För att kunna genomföra denna ”flyttkedja” krävs att lokaler i Utvecklingscentrum 
ställs i ordning. Beslutade anslag är inte tillräckliga för att genomföra detta och 
samtidigt genomföra beslutade underhållsåtgärder. 
 
Åtgärder som bör vidtagas är i byggnaderna i Utvecklingscentrum: 

- Hus 4: Ombyggnad till lektionssalar, omklädningsrum etc, kostnad ca 2000 tkr. 
Alternativet är nybyggnation på ny plats för ca 12 mnkr eller i byggnad 19 för 
ca 10 mnkr. 

- Hus 13: Byggs om för administration inom AME, som flyttar från Pipfabriken och 
Paviljongen. Kostnaden bedöms till 2 mnkr och är till stor del 
tillgänglighetsanpassningar. 

- Hus 18: Vinkeln byggs om till AME-verksamhet. Kostnad ca 3 mnkr och är dels 
anpassningar för ”deltagarna”, dels tillgänglighetsanpassningar.  

- Hus 38 (Sporren-övervåningen): Möjlighet finns att bygga om övervåningen 
från boenderum till 4 grupprum för konferensverksamhet mm. Kostnaden 
bedöms uppgå till 1 100 tkr. 

 
Medel kan omdisponeras från följande konton i 2018 års budget.: 

- Proj 1109 Tillbyggn Kunskapens Hus – 1000 tkr 
- Proj 1114 Kungsmarkskolans kök/cafe – 2000 tkr 

 
Kommunfullmäktige bör anslå ytterligare 4,0 mnkr i 2019 års budget för åtgärder i 
Utvecklingscentrum. Detta är en förutsättning för att flyttkedjan ska fungera. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Ytterligare ombyggnader i Utvecklingscentrum. Där går fler elever nu än någonsin 
tidigare men väldigt få bor på anläggningen. Dessa inackorderingsrum behöver 
byggas om till annat eller rivas. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samhällsbyggnadschefen 
Sektorchef Barn och utbildning 
Ekonomichef 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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  2018-11-28 Dnr: KS 2018-554
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
 

Reglemente för överförmyndaren 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren och att 
reglementet gäller från den dag kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Sammanfattning 
Den administrativa och mer operativa delen av överförmyndarens verksamhet 
hanteras av Samverkande överförmyndare inom Uddevalla kommun. Själva 
myndigheten överförmyndare kvarstår dock i Munkedals kommun. Överförmyndaren 
saknar idag ett gällande reglemente.  
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnkonventionen 
Överförmyndarverksamheten syftar bland annat till att se till att omyndiga barn inte 
missgynnas ekonomiskt. Formerna för myndighetens verksamhet är därmed viktiga. 
  
 
    

 

 
Beslutet expedieras till: 
Överförmyndaren  
Samverkande överförmyndare 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
Kommunledningskontoret  

linand001
Rektangel
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Reglemente för överförmyndaren 

§ 1  Allmänt om överförmyndarens verksamhet 
Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal funktion. Överförmyndaren ansvarar 
för att kommunens överförmyndarverksamhet bedrivs i enlighet med föräldrabalken 
samt förmyndarskapsförordningen. 
 
§ 2  Överförmyndarens myndighetsfunktion 
Överförmyndarens myndighetsfunktion utgörs av en överförmyndare och en 
ersättare. Överförmyndaren ska utöva tillsyn över förmyndarnas, de gode männens 
och förvaltarnas verksamhet.  
 
§ 3  Överförmyndarens förvaltningsfunktion 
Överförmyndarens förvaltningsfunktion och administration utförs av Samverkande 
överförmyndare och finns i Uddevalla.  
 
§ 4  Ekonomisk förvaltning 
Överförmyndaren ska ha hand om den ekonomiska förvaltningen inom sitt 
förvaltningsområde och inom ramen för av kommunfullmäktige tilldelade medel.  
 
§ 5  Arkiv- och personuppgiftsansvar 
Överförmyndaren är arkivansvarig för verksamheten samt personuppgiftsansvarig 
för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens 
verksamhet.  
 
§ 6  Uppföljning och redovisning 
Överförmyndaren ska i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer följa upp 
verksamheten fortlöpande samt i en årlig verksamhetsberättelse redovisa hur 
uppdraget har fullgjorts.  
 
§ 7  Ersättning 
Överförmyndarens ersättning för uppdraget fastställs i Regler för arvoden och 
ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun.  
 
§ 8  Val av överförmyndare 
Överförmyndare och ersättare väljs av kommunfullmäktige för fyra år i taget räknat 
från och med den 1 januari året efter det år val ägt rum till kommunfullmäktige. 
Valda personer ska genast anmälas till länsstyrelsen.  
 
§ 9  Ersättarens tjänstgöring 
Ersättaren tjänstgör som överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro.  
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§ 10 Delegation 
Överförmyndaren har möjlighet att till tjänstemän delegera de ärenden som medges 
enligt lag. 
 
Överförmyndaren får inte delegera följande beslut 

 Framställan eller yttrande till kommunfullmäktige 
 Beslut om att entlediga eller skilja god man eller förvaltare från uppdraget 
 Beslut om att häva avtal om samlevnad i oskiftat bo 
 Beslut om vitesföreläggande 
 Beslut om avslag 

 
§ 11 Beslut  
För varje beslut som fattats enligt föräldrabalken ska det finnas ett beslutsdokument 
där det framgår vem som har fattat beslutet. 
 
§ 12 Kungörelser m m 
Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  
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  2018-12-19 Dnr: KS 2018-538
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Revidering av reglemente för kommunfullmäktiges 
arvodesberedning 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för kommunfullmäktiges 
arvodesberedning. 

Sammanfattning 
Inför den nya mandatperioden samt införandet av ny politisk organisation har en 
översyn gjorts på samtliga reglementen. 
 
Vad gäller arvodesberedningens reglemente behöver en revidering göras rörande 
antalet ledamöter som ska väljas. Revideringen gäller 1 § Sammansättning och 
mandattid och att ändra till ” Arvodesberedningen ska bestå av en representant från 
varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige”. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Marginellt mindre arvodeskostnader. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreteraren 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
 

linand001
Rektangel
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1 § Sammansättning och mandattid 
 
Arvodesberedningen ska bestå av en representant från varje parti som finns 
representerat i kommunfullmäktige. Beredningens presidium ska bestå av en 
ordförande och en vice ordförande.  
 
Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige för fyra år räknat från och med den 1 
januari efter att val till kommunfullmäktige hållits. 
 
2 § Ansvar och uppdrag 
 
Beredningen ansvarar inom sitt område för att:  
 

 inför ny mandatperiod se över gällande ersättningsbestämmelser och nivåer,  
 

 föreslå eventuella justeringar och ändringar av reglerna vid organisatoriska 
förändringar, och/eller stora förändringar i uppdragens omfattning eller 
motsvarande,  

 
 fatta beslut om tolkningar av arvodesreglerna.  

 
Beredningen ansvarar även för att inom sitt område avge sådana yttranden som 
ankommer på beredningen.  
 
Beredningen kan inte delegeras någon rätt att besluta i sakfrågor och har därmed 
inte någon form av verksamhetsansvar. 
 
I de fall arvodesberedningen fattar beslut om tolkningar av arvodesreglerna gäller i 
tillämpliga delar kommunallagens bestämmelser om nämnder. 
 
3 § Rätt att väcka ärenden 
 
Beredningen har rätt att väcka ärenden som hör till beredningens ansvarsområde i 
kommunfullmäktige. 
 
4 § Arbetsformer 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena och att 
minnesanteckningar förs. Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och 
plats för sammanträdet.  
 
Kallelse ska på ett lämpligt sätt sändas till varje ledamot senast en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. I undantagsfall 
får kallelsen ske på annat sätt.  
 
Om beredningen lämnar förslag till kommunfullmäktige ska alltid kommunstyrelsen 
ges tillfälle till yttrande. 
 
Beredningen får från kommunstyrelsen och anställda begära in de upplysningar och 
yttranden som behövs för att beredningen ska fullgöra sina uppgifter.  
 
Beredningen äger rätt att kalla utomstående.  
 
Beredningen får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. 
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5 § Sammanträden 
 
Beredningen sammanträder på dag och tid som den själv bestämmer. 
 
Beredningen beslutar själv i varje enskilt fall om beredningens sammanträde ska 
vara öppet för allmänheten. 

6 § Jäv 
 
För beredningen gäller de bestämmelser om jäv som finns kommunallagens 5 kap 
47 §. 

7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Beredningen ska se till att det egna arbetet bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente.  
 
Beredningen ska rapportera till kommunfullmäktige hur beredningen genomfört sitt 
arbete. I övrigt ska beredningen lämna information till fullmäktige vid behov. 
  
Avrapportering till kommunfullmäktiges presidium ska ske på sätt som 
kommunfullmäktiges presidium bestämmer. 

8 § Budget och arvoden 
 
Beredningen disponerar de medel som ställs till dess förfogande av 
kommunfullmäktige. 
 
Arvode till ledamöter i beredningen utgår i enlighet med kommunens bestämmelser 
om arvoden och ersättning till förtroendevalda. 
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