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Vårt uppdrag är att 

• möta alla med respekt och eftertanke 

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

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

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

• alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och 
  verksamheter 

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

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

§ 137     Dnr: KS 2016-105 

Information om pågående arbete med VA-ledningar på Tungenäset. 

Sammanfattning 

På Kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 efterfrågades information 
om det pågående arbetet med VA-ledningar på Tungenäset. 

Munkedal Vatten AB har på ramavtal handlat upp anläggandet av nya VA-
ledningar på en ca 800 m lång sträcka från Faleby och västerut. 

Beredning 

Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-24. Karta över 
Tungenäset. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Yrkande 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen noterar informationen. 
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Info VA-ledning Tungenäset 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
Sammanfattning 
 
På Kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2018 efterfrågades information om 
det pågående arbetet med VA-ledningar på Tungenäset. 
 
Munkedal Vatten AB har på ramavtal handlat upp anläggandet av nya VA-ledningar 
på en ca 800 m lång sträcka från Faleby och västerut. Sträckan framgår av bifogad 
kartbild. 
   
  
     

 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 138     Dnr: KS 2018-326 
 
Yttrande över förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog 
511-11655-2017 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för 
formellt skydd av skog i Västra Götalands län. Den reviderade strategin innebär 
att skydd av ädellövskogar, tätortsnära skogar samt skogar på nyckelbiotoprika 
enheter prioriteras högre jämfört med tidigare. 
 
För Munkedals del finns följande ”värdetrakter” dvs stora natur och 
kulturvärden: 

- Bohusläns randlövskogar 
- Örekilsälven och Munkedalsälven 
- Kynnefjäll 

Här finns eller pågår i vissa fall arbetet med ytterligare skydd, tex reservat. 
 
När det gäller tätortsnära skog och strategin att stärka skyddet av dessa kan det 
göra planering och samhällsutveckling mer komplicerad. Samhällsutvecklingen 
hämmas dessutom av ökad restriktivitet när det gäller användning av åkermark 
och riklig förekomst av fornlämningar etc.  
 
Munkedal är en kommun där stora ytor utanför och i tätorterna kan användas av 
det rörliga friluftslivet och för rekreation. Situationen i kommunen kommer att 
vara fortsatt god avseende detta även om tätortsnära skogar används för 
bostads- eller industriområden. För kommunen är det viktigt att kunna växa och 
få fler invånare för att kunna bibehålla och förbättra servicen till medborgarna. 
 
Munkedals läge utmed väg E6 gör det gynnsamt att kunna erbjuda nya företag 
mark för etablering och befintliga företag utvecklingsmöjlighet. Trafikverket, 
Länsstyrelsen och kommuner har tagit fram ett program som pekar på fördelar 
med etableringar i anslutning till trafikplatser ur bla resursskäl. Detta kan 
naturligtvis innebära att tätortsnära skogsmark tas i anspråk och att det är 
viktigt att detta användningssätt prioriteras. 
 
Ur kommunens synpunkt är det viktigt att Länsstyrelsen blir mer behjälplig med 
att få fram områden för boende och verksamheter. Framförallt nya bostäder är 
ett område staten prioriterar så planeringen bör underlättas, inte försvåras. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-26. Missiv från 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, daterat 2018-06-20. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen tillstyrker arbetet med värdetrakter men anser att 
strategin med att bevara tätortsnära skog inte kan vara generell utan 
måste anpassas till varje kommuns och tätorts förutsättningar. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 138 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att det är viktigt att markägare blir ekonomiskt kompenserade vid 
påverkan på deras verksamhet. 
 
Ann-Sofie Alm (M): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att strategin ska 
ta hänsyn till äganderätten och ska därför ha markägarinitiativ som arbetssätt. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras tilläggsyrkande och 
finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition på Ann-Sofie Alms (M) tilläggsyrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen tillstyrker arbetet med värdetrakter men anser att 
strategin med att bevara tätortsnära skog inte kan vara generell utan 
måste anpassas till varje kommuns och tätorts förutsättningar. 
 

 Kommunstyrelsen påtalar att det är viktigt att markägare blir ekonomiskt 
kompenserade vid påverkan på deras verksamhet. 

 
 Kommunstyrelsen anser att strategin ska ta hänsyn till äganderätten och 

ska därför ha markägarinitiativ som arbetssätt. 
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Yttrande över förslag till reviderad strategi för 
formellt skydd av skog – 511-11655-2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker arbetet med värdetrakter men anser att strategin med 
att bevara tätortsnära skog inte kan vara generell utan måste anpassas till varje 
kommuns och tätorts förutsättningar. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen och skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för formellt 
skydd av skog i Västra Götalands län. Den reviderade strategin innebär att skydd av 
ädellövskogar, tätortsnära skogar samt skogar på nyckelbiotoprika enheter 
prioriteras högre jämfört med tidigare. 
 
För Munkedals del finns följande ”värdetrakter” dvs stora natur och kulturvärden: 

- Bohusläns randlövskogar 
- Örekilsälven och Munkedalsälven 
- Kynnefjäll 

Här finns eller pågår i vissa fall arbetet med ytterligare skydd, tex reservat. 
 
När det gäller tätortsnära skog och strategin att stärka skyddet av dessa kan det 
göra planering och samhällsutveckling mer komplicerad. Samhällsutvecklingen 
hämmas dessutom av ökad restriktivitet när det gäller användning av åkermark och 
riklig förekomst av fornlämningar etc.  
 
Munkedal är en kommun där stora ytor utanför och i tätorterna kan användas av det 
rörliga friluftslivet och för rekreation. Situationen i kommunen kommer att vara 
fortsatt god avseende detta även om tätortsnära skogar används för bostads- eller 
industriområden. För kommunen är det viktigt att kunna växa och få fler invånare för 
att kunna bibehålla och förbättra servicen till medborgarna. 
 
Munkedals läge utmed väg E6 gör det gynnsamt att kunna erbjuda nya företag mark 
för etablering och befintliga företag utvecklingsmöjlighet. Trafikverket, Länsstyrelsen 
och kommuner har tagit fram ett program som pekar på fördelar med etableringar i 
anslutning till trafikplatser ur bla resursskäl. Detta kan naturligtvis innebära att 
tätortsnära skogsmark tas i anspråk och att det är viktigt att detta användningssätt 
prioriteras. 
 
Ur kommunens synpunkt är det viktigt att Länsstyrelsen blir mer behjälplig med att 
få fram områden för boende och verksamheter. Framförallt nya bostäder är ett 
område staten prioriterar så planeringen bör underlättas, inte försvåras. 
    
     

 

Beslutet expedieras till: Länsstyrelsen 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 
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Enligt sändlista 

Förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog i Västra 
Götalands län. 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har upprättat ett förslag till ny strategi för 
formellt skydd av skog i Västra Götalands län. 

Ni lämnas nu tillfälle att yttra er över förslaget. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast den 14:e september 2018. 

Bakgrund 

Skicka yttrandet till: 
vastragotaland(@.lansstyrelsen.se eller 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Ange dnr 511-11655-2017 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har sedan 2006 arbetat efter en gemensam stra
tegi i sitt urval av områden att skydda som naturreservat, biotopskydd eller natur
vårdsavtal. Strategin arbetades fram under 2005 i samverkan med skogsbrukets 
organisationer, ideella naturvården samt kommunerna och utgjorde en regional
iserad variant av motsvarande nationella strategi. 

Strategin innehöll bl.a. en prioriteringsmodell som innebar att varje område som 
prioriteras för formellt skydd ska bestå av en skogsbiologisk värdekärna samt att 
skyddet prioriteras till vissa s.k. värdetrakter i länet. 

Under 2017 har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen reviderat den nationella stra
tegin. Den nya nationella strategin innebär en ny arealfördelning för formellt skydd 
till länen utifrån gällande etappmål om skydd av landområden (miljökvalitetsmålet: 
levande skogar). Den reviderade strategin innebär också att skydd av ädellövsko
gar, tätortsnära skogar samt skogar på nyckelbiotopsrika enheter 
prioriteras högre jämfört med tidigare. 

Med anledning därav har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetat fram bifogat 
förslag till revidering av den regionala strategin för formellt skydd av skog. 

Sammanfattning av den nya strategin 
Grunden i prioriteringsmodellen, dvs att varje område som prioriteras för formellt 
skydd ska bestå av en skogsbiologisk värdekärna samt att skyddet prioriteras till 
vissa sk. värdetrakter i länet kvarstår från tidigare strategi. Att arbeta med värde
trakter är ett kostnadseffektivt sätt att öka möjligheterna till långsiktig funktion
alitet för skyddade områden och för skogslandskapet som helhet. Att prioritera 
offentliga naturvårdsinsatser i form av t.ex. områdesskydd till värdetrakter bidrar 
därför ofta till långsiktig ekologisk funktionalitet på landskapsnivå. 

Besöksadress: Telefon/Fax: 
(växel) 
(fax) 

Webbadress: 
www.o.lst.se 

E-post:

Sida 
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Dnr 
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(_. 

SKOGSSTYRELSEN 

Mot bakgrund av ny kunskap samt erfarenheter från arbete med formellt skydd un
der perioden 2006 -2017 föreslås förändringar i värdetrakternas antal, utformning 
och funktion. 

De nya värdetrakterna fyller en viktig funktion i arbetet med grön infrastruktur och 
denna strategi ska ses som en integrerad del av länets regionala handlingsplan för 
grön infrastruktur. Flera av de åtgärder som föreslagits i handlingsplanen för grön 
infrastruktur bör prioriteras till värdetrakterna. 

De största skillnaderna jämfört med värdetrakterna från 2006 är: 
• En ny trakt pekas ut vid Herrljunga - Vårgårda, på grund av höga

ädellövvärden.
• En ny trakt pekas ut sydost om Göteborg, på grund av höga ädellövvärden.
• Åsunden och Lygnern utökas i större omfattning, på grund av ädellöv- och

triviallövvärden.
• Trakten Stora Le, minskas i större omfattning, främst i sydost.
• Trakterna Falbygden och Kinnerumma - Skepshult utgår.

De övriga trakterna kvarstår i huvudsak, dock har dessa utökats eller minskats med 
i sammanhanget mindre arealer. 

I den nya strategin tilldelas värdetrakterna klassificeringen låg, medel eller hög 
prioritet för fortsatt arbete med formellt skydd, utifrån bedömt skyddsbehov. I de 
trakter med låg prioritet (10 st.) bedöms behovet av ytterligare formellt skydd som 
mycket litet och dessa trakter utgör inte prioriteringsgrund för formellt skydd. 

Totalt omfattar de nya värdetrakterna ca: 414 3 00 ha skogsmark. Motsvarande 
siffra för värdetrakterna från 2005 är ca: 294 500 ha. De värdetrakter som utgör 
prioriteringsgrund för formellt skydd omfattar ca: 362 l 00 ha. 

Det är viktigt att påpeka att strategin inte avser att all skogsmark eller att alla 
värdekärnor inom en värdetrakt ska skyddas formellt. Värdetrakternas storlek och 
form har ingen betydelse för hur stor areal skog som skall skyddas formellt. Det 
regionala arealmålet för formellt skydd har fördelats utifrån det gällande nationella 
etappmålet om skydd av landområden. 

Andelen värdekärna är hög i värdetrakterna. 68% av den ur naturvårdssynpunkt 
mest värdefulla skogsarealen (värdekärnorna) ligger i dessa värdetrakter samtidigt 
som värdetrakterna utgör ca: 27% av länets skogsmark. 

Sida 
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Övrigt 

Datum 

2018-06-20 

Dnr 

Lst 511-11655-2017
Sks 2018/3499 

Kopplingen mellan den nationella och regionala strategin är mycket tydlig. Inne
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Sändlista remiss av förslag till reviderad strategi för formellt skydda av skog i Västra Götalands län 

För kännedom och eventuellt yttrande till följande: 

Sektor Företag/organisation E-post

Kommuner 
Alla 49 kommuner i Västra 
Götalands län o-dl-ext-kommunbrevlådor

Statliga myndigheter Länsstyrelsen Halland halland@lansstyrelsen.se 

Statliga myndigheter Länsstyrelsen Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se
Statliga myndigheter Länsstyrelsen Örebro orebro@lansstyrelsen.se 

Statliga myndigheter Länsstyrelsen Värmland varmland@lansstyrelsen.se

Skogsbrukssektorn Göteborgs stift johanna.ivarsson@svenskakyrkan.se 

Skogsbrukssektorn Karlstads stift henrik.emilsson@svenskakyrkan.se 

Skogsbrukssektorn Södra Region Väst maria.lennartsson@sodra.com 

Skogsbrukssektorn Derome AB andreas.johnsson@derome.se 

Skogsbrukssektorn Hökensås Häradsallmänning claes.bergstrand@r.lrf.se 

Skogsbrukssektorn Munkedal Skog & Event AB martin.widengard@munkedalskog.se 

Skogsbrukssektorn Norske Skog Nordic nordic@norskeskog.com 

Skogsbrukssektorn Skara stift joakim.kallman@svenskakyrkan.se 

Skogsbrukssektorn Skogssällskapet mattias.berglund@skogssallskapet.se 

Skogsbrukssektorn Stora Enso Skog staffan.ludewig@storaenso.com 

Skogsbrukssektorn Sveaskog AB babs.stuvier@sveaskog.se 

Skogsbrukssektorn Sydved AB thomas.hoijer@sydved.se 

Skogsbrukssektorn Vadsbo skog AB vadsbo.skog@vadsbo-skog.se
Skogsbrukssektorn Vida Skog AB marie.hjortstam@vida.se 
Skogsbrukssektorn VVDS anders.alm@vvds.se 

Skogsbrukssektorn Västra Sveriges Skogsförbund vikaryd.egendom@swipnet.se 
Skogsbrukssektorn Såg i Syd tony.axelsson@sagisyd.se 

Skogsbrukssektorn Moelven kjell-ake.aslund@moelven.se 

Skogsbrukssektorn PEFC svenskapefc@pefc.se 

Skogsbrukssektorn FSC info@fsc-sverige.org 

Skogsbrukssektorn Skogsindustrierna linda.eriksson@skogsindustrierna.se 

Skogsbrukssektorn LRF jan.landstrom@lrf.se 

Skogsbrukssektorn 
Mellersta Götalands 
jordägareförening mgj@jordagarna.se 

Skogsbrukssektorn Skogsegendomar i Väst anders.josefsson@skogsegendomar.se 

Skogsbrukssektorn Svensk Skogsservice AB joakim@svenskskogsservice.se 

Skogsbrukssektorn Andersson Skog AB johan@askog.se 

Skogsbrukssektorn Bohlins Träexport AB roger@bohlinstraexport.se 

Skogsbrukssektorn Ahlström-Munksjö pontus.larsson@ahlstrom-munksjo.se 

Skogsbrukssektorn Bohus-Dals Skogsplantor AB roger@granplantor.se 

Skogsbrukssektorn Bohustimmer AB info@bohustimmer.se 

Skogsbrukssektorn Bergvik Skog AB elisabet.salander.bjorklund@bergvikskog.se 
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Skogsbrukssektorn På Dal Förvaltnings AB per.karlsson@bonnierdigital.se

Kommunalförbund 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund gr@grkom.se 

Kommunalförbund 
Boråsregionen-Sjuhärads 
kommunalförbund info@borasregionen.se 

Kommunalförbund 
Kommunalförbundet 
Skaraborg info@skaraborg.se 

Kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund kansli@fyrbodal.se 

Kunskapsorganisationer Ekocentrum eva.lundgren@ekocentrum.se 
Kunskapsorganisationer Miljöbron info@miljobron.se 

Kunskapsorganisationer IVL Svenska Miljöinstitutet jenny.gode@ivl.se 
Kunskapsorganisationer Innovatum receptionen.b73@innovatum.se 

Miljöorganisationer 
Naturskyddsföreningen Norra 
Älvsborg b.ingvar.andersson@telia.com 

Miljöorganisationer 
Naturskyddsföreningen i 
Bohuslän boel.lanne@naturskyddsforeningen.se 

Miljöorganisationer 
Botaniska föreningen i 
Göteborg botaniska.foreningen@bfig.se

Miljöorganisationer Dalslands botaniska förening claes.kannesten@telia.com 

Miljöorganisationer 
Miljöförbundet Jordens 
Vänner Alingsås eva.lundgren@ekocentrum.se

Miljöorganisationer Föreningen Bohusläns flora evastina.blomgren@gmail.com 

Miljöorganisationer 
Göteborgs ornitologiska 
förening gof@gof.nu 

Miljöorganisationer 
Miljöförbundet Jordens 
Vänner Göteborg goteborg@jordensvanner.se

Miljöorganisationer 
Naturskyddsföreningen Södra 
Älvsborg ibosav@msn.com 

Miljöorganisationer Fältbiologerna info@faltbiologerna.se 

Miljöorganisationer 
Västergötlands botaniska 
förening info@vbotaniskaforening.se

Miljöorganisationer WWF info@wwf.se 

Miljöorganisationer 
Naturskyddsföreningens 
regionkansli kansli.vast@naturskyddsforeningen.se 

Miljöorganisationer 
Naturskyddsföreningen i 
Skaraborg kjellander@ebrevet.nu 

Miljöorganisationer 
Dalslands ornitologiska 
förening pundeland@yahoo.com 

Miljöorganisationer Friluftsfrämjandet Region Väst regionvast@friluftsframjandet.se 

Miljöorganisationer 
Bohusläns ornitologiska 
förening stefan.malm@flogas.se 

Miljöorganisationer 
Västergötlands Ornitologiska 
Förening  Ulf.lindell@telia.com 

Regionen Västra Götalandsregionen info.miljo@vgregion.se 

Regionen Västra Götalandsregionen post@vgregion.se 

Regionen Västra Götalandsregionen staffan.ryden@vgregion.se 

Universitet och högskolor 
Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum gmv@chalmers.se; gmv@gu.se
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Universitet och högskolor SLU Skara margareta.stigson@slu.se 
Universitet och högskolor Göteborgs Universitet registrator@gu.se 
Universitet och högskolor Högskolan i Skövde registrator@his.se 

Universitet och högskolor Högskolan Väst registrator@hv.se 

Västkuststiftelsen bengt.larsson@vastkuststiftelsen.se 

Kommunekologerna O-DL-EXT-kommunekologer
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1. Inledning 

Detta är Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens gemensamma strategi för genomförande av det formella 
skyddet av Skogsmark i Västra Götalands län. Det är en reviderad version av den tidigare regionala 
strategin som beslutades den 2006-03-31. Strategin utgår i all väsentlighet från motsvarande 
nationella strategi framtagen av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen och som redovisades till 
regeringen i december 2016. 

1.1 Läsanvisning 
Kopplingen mellan den nationella och regionala strategin är mycket tydlig. Innehållet i denna 
regionala strategi är till största delen hämtad ordagrant från den nationella strategin med en 
regionalisering av texten där det bedömts nödvändigt. Endast kapitel 5 utgörs av huvudsakligen 
regionalt producerat material. 

1.2. Syfte 
Denna uppdaterade regionala strategi som beskrivs i denna rapport syftar till att nå ett 
kostnadseffektivt formellt skydd av skog samt måluppfyllelse av miljökvalitetsmålet Levande skogar. 
Strategin preciserar i första hand ett ändamålsenligt arbetssätt med formellt skydd för 
skogsbiologiska värdekärnor11. Strategin utgör också ett kunskapsunderlag för länets arbete med 
grön infrastruktur. 

 
1.3 Etappmålets koppling till miljökvalitetsmålet levande skogar 
Det nationella etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden 
innebär bl.a. att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden senast år 2020 ska bidra 
till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller 
annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller 
ekosystemtjänster. 

Detta innebär bl.a. att: 
– Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom att det formella 
skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar sedan 2012 skogsmark med höga 
naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog. 
– Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning sedan 2012 med cirka 200 000 hektar 
skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 
hektar. 

1.4. Handlingsplan för grön infrastruktur  
Inom ramen för arbetet med en grön infrastruktur kan ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer 
och strukturer i landskapet definieras, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald 
bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Grön infrastruktur kan uppnås 
genom en strategiskt planerad och långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning. I praktiken 
innebär det att man i fysisk planering och i brukande och förvaltning av naturresurser alltid medvetet 

1 Med skogsbiologisk värdekärna menas ett sammanhängande skogsområde som bedöms  
ha en stor betydelse för fauna och flora och eller för en prioriterad skogstyp.   
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väger in ekosystemfunktioner och naturliga processer, och åtgärder som exempelvis miljöhänsyn, 
skydd, bevarande, restaurering och återskapande av livsmiljöer.  

Länsstyrelsen har i oktober 2018 utarbetat en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Syftet 
med planen är bl.a. att vara ett kunskaps- och planeringsunderlag för alla som på något sätt påverkar 
mark- och vattenanvändning. Handlingsplanen ska stärka landskapsperspektivet i naturvårdens 
arbete med skydd, skötsel och artinriktade åtgärder så att insatserna på bästa sätt bidrar till att 
stärka ekologiska samband i landskapet.  

Handlingsplanen ska användas som underlag i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen, 
infrastrukturplanering samt vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Den ska även vara ett 
underlag för att bedöma landskapsekologiska samband i miljökonsekvensbeskrivningar.  

Handlingsplanen ska fungera som underlag för planering och prioritering av åtgärder i jord-, skogs- 
och vattenbruket för hållbar förvaltning av mark och vatten. Den ska bland annat kunna bidra med 
underlag för prioritering av såväl formellt skydd som frivilliga avsättningar i skogsbruket. Det finns 
därigenom en tydlig koppling till arbetet med formellt skydd av skog och denna strategi skall därför 
betraktas som en integrerad del av handlingsplanen för grön infrastruktur.  

2. Inriktning och avgränsning

2.1 Inriktning 
Strategins inriktning är att, utifrån tillgängliga biologiska kunskaper och kännedom om var höga 
naturvärden finns, åstadkomma ett kostnadseffektivt formellt skydd för de mest skyddsvärda 
skogarna och de tätortsnära skogsbiologiska värdekärnorna. Strategin syftar också till att identifiera 
landskapsavsnitt med höga tätheter av värdefulla skogsområden inom vilka det är särskilt lämpligt att 
prioritera åtgärder för skoglig grön infrastruktur.  

2.1.1 Värdekärnor 
Med värdekärna menas ett sammanhängande skogsområde som av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 
bedömts ha en stor betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor 
kan utgöras av delar av bestånd eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i 
sällsynta fall flera hundra hektar. I första hand menas ett område som med avseende på bestånds-, 
struktur- och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade arter, signalarter och andra 
skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i 
begreppet värdekärna. För vad som räknats som värdekärnor i detta arbete, se avsnitt 5.2.1. 

2.1.2. Värdebaserad ansats  
Strategin fokuserar på ett värdebaserat bevarandearbete och behovet av formellt skydd för 
skogsbiologiska värdekärnor, men lyfter även andra värden. Grundkravet för formellt skydd enligt 
strategin är att ett område som prioriteras för naturreservat, biotopskyddsområde el. 
naturvårdsavtal utgår från en skogsbiologisk värdekärna. Den tätortsnära naturen är dock också av 
största vikt för friluftslivet och dessa områden ska därför skyddas och förvaltas med stor hänsyn till 
friluftslivet. I strategin sammanvägs även skyddet av värdefulla skogsområden med friluftslivets, 
kulturmiljövårdens och andra samhällsintressen.  

27



2.1.3. Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning  
Strategins huvudinriktning på kort sikt är att prioritera bevarandeåtgärder för befintliga 
skogsbiologiska värdekärnor framför utvecklingsmark. Det är mer kostnadseffektivt att bevara 
befintliga värdekärnor än att tillåta avverkning för att senare återskapa värdefulla områden. Det 
senare bedöms som mer kostsamt, tidskrävande och även osäkert. En övergripande strävan är att 
skyddet ska inkludera områden av särskild betydelse för biologisk mångfald och att skogar med höga 
naturvärden skyddas från avverkning2.  

2.1.4. Skyddet inriktas mot produktiv skogsmark 
Etappmålet beskriver målarealen för all skogsmark. Regeringen uttrycker i etappmålsbeslutet att 
skyddsbehovet i skogen är störst för den produktiva skogsmarken, och strategin riktar sig därför 
framförallt mot produktiv skogsmark. 

2.1.5. Vikten av dialog och samverkan  
För att arbete med formellt skydd ska vara framgångsrikt är det viktigt att det sker i en anda av 
öppenhet och dialog med berörda aktörer. Inriktningen är att eftersträva lösningar som innebär att 
målet för formellt skydd kan uppnås utan inskränkningar som är mer ingripande än vad som krävs för 
att uppnå målen. Markägarnas delaktighet i att skyddsvärda områden ges ett formellt skydd är 
viktigt. Genom arbetssättet Nya Komet ges markägarna stora möjligheter att bidra. Markägarnas 
frivilliga avsättningar är viktiga i arbetet med att bevara och utveckla skogslandskapets biologiska 
mångfald och gröna infrastruktur. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen behöver arbeta tillsammans 
med skogsbrukets intressenter för att minska antalet akuta omprioriteringar, exempelvis genom att 
tillhandahålla uppdaterad information om värdefulla skogar.  

2.1.6. Värdetrakter ett redskap i strategin  
De naturgivna förutsättningarna och olika historiska skäl har lett till att områden med höga 
naturvärden inte är jämt fördelade över landskapet utan koncentrerade till vissa landskapsavsnitt 
som här kallas för värdetrakter. Värdetrakter är landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska 
bevarandevärden. Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv 
(inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer) än vad som finns i övriga 
landskapet.  

Värdetrakter kan identifieras bland annat med utgångspunkt från: 

• täthet av värdekärnor knutna till olika skogstyper
• antal och förekomstfrekvens av rödlistade arter och signalarter
• brukningsmönster, agrar och industriell samt kulturell/social utveckling
• ekosystemprocesser/störningar t.ex. kontinuitet av brand och hävd
• markförhållanden, kalkpåverkan, hydrologi, lokalklimat.

För en djupare beskrivning av värdetrakter och dess funktion se avsnitt 5.1 

2 Regeringens beslut M2014/593/Nm. Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  
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2.1.7. Prioriteringsmodell för områdesurval  
Strategin beskriver en prioriteringsmodell för urval av områden för formellt skydd baserad på 
skogsbiologiska bevarandevärden och andra bevarandevärden. Den tätortsnära naturens betydelse 
för friluftslivet tydliggörs genom att skogsbiologiska värdekärnor nära tätorter prioriteras högre för 
formellt skydd. Prioriteringar inom det formella skyddet är inriktade på ett sätt som ger goda 
förutsättningar för att övriga värdekärnor kan bevaras genom frivilliga avsättningar. 

2.1.8. Mål för brukningsenheter med hög andel nyckelbiotoper  
Brukningsenheter där mer än 5 % av arealen, dock minst 3 hektar, utgörs av nyckelbiotoper kallas för 
nyckelbiotopsrika brukningsenheter. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska ta initiativ till formellt 
skydd av nyckelbiotoper på de brukningsenheter som har högst andel eller störst areal 
nyckelbiotoper.  

2.2. Avgränsningar  
Nedan redovisas strategins avgränsning i förhållande till vissa övergripande ämnesområden. Till 
avgränsningsfrågorna hör även strategins förhållande till det kort- och långsiktiga skyddsbehovet som 
uttrycktes i miljövårdsberedningens betänkande Skydd av skogsmark3 och till etappmålet om skydd 
av landområden.  

2.2.1. Långsiktigt skyddsbehov  
Strategin inriktar sig framförallt på det kortsiktiga skyddsbehovet av befintliga värdekärnor. För att 
tillgodose det långsiktiga skyddsbehovet finns det skäl att i en nära framtid även inkludera 
utvecklingsmarker i strategins prioriteringsgrunder, framför allt i värdetrakter, liksom skogar med 
stor betydelse för friluftsliv och rekreation.  

2.2.2. Etappmålets avgränsning  
Det långsiktiga behovet av restaurering och återskapande av skogsbiologiska och andra 
bevarandevärden i skogslandskapet ingår inte inom etappmålet. I naturreservat liksom i 
naturvårdsavtal, kan dock också ingå en viss mängd utvecklingsmarker med påtaglig potential att 
utveckla höga naturvärden4. Skog i reservat som bildas utan ersättningsgrundande inskränkningar i 
markanvändningen inräknas inte i etappmålet om skydd av skog. Trädbärande ängs- och hagmarker 
är inte att betrakta som skogsmark och skyddade arealer där kan därför inte heller inräknas i 
etappmålet. Behovet av skyddszoner för myrar bör behandlas i arbetet med att uppfylla 
miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Motsvarande gäller skyddszoner för sjöar, vattendrag och 
hav. När skogsmark med ersättningsgrundande inskränkningar ingår i sådana områdesskydd ska 
detta räknas av mot länsvisa arealmål och därmed ingå i etappmålet. 

2.2.3. Trädmiljöer i odlingslandskap och kulturlandskap  
I dagsläget är bevarandeåtgärder i kulturlandskapets trädmiljöer eftersatta trots att dessa miljöer 
ofta innehåller större koncentrationer av gamla och artrika träd än vad som normalt finns i 
skogslandskapet. För att uppnå bästa effekt med det formella skyddet för skog är det därför 
nödvändigt med samordnade bevarandeåtgärder som omfattar alla de olika trädmiljöerna. 
Värdefulla trädmiljöer i kultur- och odlingslandskapet behandlas däremot inte specifikt inom denna 

3 SOU 1997:97.   
4 Naturvårdsverket 2008. Planering av naturreservat − vägledning för beskrivning, indelning och avgränsning; Naturvårdsverket och 
Skogsstyrelsen 2013. Riktlinjer för tillämpning av naturvårdsavtal.   
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strategi. Principer för bevarandeplanering beskrivs närmare i åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda 
träd i kulturlandskapet samt i handlingsplanen för arbetet med grön infrastruktur.  

2.2.4. Sjöar och vattendrag  
I propositionen En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster anges att det för att 
uppnå ett starkt och långsiktigt skydd av sjöar och vattendrag och deras biologiska mångfald krävs att 
påverkan från omgivande uppströms belägna landmiljöer minimeras. Strategin för formellt skydd 
utgår från skogsbiologiska värdekärnor och i den mån sådana ligger i anslutning till skyddsvärda sjöar 
och vattendrag kommer det även att gagna skyddet av vattenmiljöerna.  

2.2.5. Våtmarker  
Genomförandet av myrskyddsplanen ska fortsätta och etappmålet om skydd innebär att ytterligare 
myrar med höga naturvärden i myrskyddsplanen ska skyddas. På samma sätt som för värdefulla sjöar 
och vattendrag kan strategin förformellt skydd stödja detta i den mån skogsbiologiska värdekärnor 
angränsar värdefulla våtmarker.  

2.2.6. Friluftslivsmålen  
Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet5. Strategin för formellt skydd omfattar 
endast skog med betydelse för rekreation och friluftsliv om den samtidigt är en skogsbiologisk 
värdekärna.  

2.2.7. Skötsel av skyddade områden  
Enligt generationsmålet i Levande skogar ska skötselkrävande skogar med höga natur- och 
kulturmiljövärden, inklusive sociala värden6, vårdas så att värdena bevaras och förstärks. Skötsel av 
skyddade områden behandlas inte i strategin för formellt skydd. Behov och prioriteringar i skötseln 
av skyddade områden beskrivs i Naturvårdsverkets vägledning om förvaltning av skogar i skyddade 
områden7 och Skogsstyrelsens skötselstrategi8 och skötselhandledning9.  

2.2.8. Artskyddsförordningen  
Strategin har en värdebaserad ansats. När det gäller områden som berörs av åtgärder som är 
förbjudna enligt artskyddsförordningen10 omfattas de bara av strategin om området uppfyller 
grundkravet, dvs. om det är en skogsbiologisk värdekärna11. Om området uppfyller grundkravet så är 
frågan om formellt skydd en prioriteringsfråga som hanteras enligt prioriteringsmodellen. 

5 Regeringens proposition 2009/10:238. Framtidens friluftsliv.   
6 Naturvårdens intressen inbegriper även sociala värden, se prop. 2013/14:141 sid126-128.   
7 Naturvårdsverket 2013. Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden.   
8 Skogsstyrelsen 2010. Strategi - Naturvårdande skötsel i områden med biotopskydd eller naturvårdsavtal   
9 Nitare 2014. Naturvårdande skötsel av skog och andra trädbärande marker.   
10 Artskyddsförordningen (2007:845).   
11 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2016. Gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden.  
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3. Arealmål för Västra Götalands län

Etappmålet för skydd av landområden, i den del som gäller skydd av skog, är att 150 000 ha 
skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd ska skyddas i landet till 2020, 
jämfört med 2012. De frivilliga avsättningarna ska under motsvarande tid öka med 200 000 ha.  
I likhet med 2005 års strategi görs en fördelning på länsnivå. Därtill fördelas arealerna per ansvarig 
myndighet. Sedan 2007 kan även Länsstyrelsen teckna naturvårdsavtal. Fördelningen mellan 
naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal är dock i hög grad en fråga som bör överlåtas till 
dialogen med en enskild markägare, varför någon närmare fördelning mellan dessa inte har gjorts på 
länsnivå.  Fördelningen gjordes för hela etappmålsarealen, 150 000 ha, men den areal som återstår 
att skydda fram till 2020 är cirka 90 000 ha, räknat från och med 2016. Etappmålet ska nås till 
utgången av år 2020. 

3.1. Fördelningsprinciper 
I den reviderade strategin kvarstår den värdebaserade ansatsen och det är därför naturligt att 
arealfördelningen utgått från länens respektive andel av den totala arealen kända värdekärnor 
utanför formellt skydd 

Arealen värdekärna i ädellövskog och trivialädellöv bedömdes ha oförändrat hög prioritet och har 
viktats dubbelt. Dubbel viktning gäller också skogliga värdekärnor nära tätorter (inom 500 m från 
officiell tätortsavgränsning) och den areal nyckelbiotop på små och medelstora brukningsenheter 
som överstiger 3 hektar och 5 % av skogsmarksarealen. Arealerna är små och delvis överlappande, 
men viktningarna för ädellövskog och tätortsnära skog innebär en förskjutning mot landets södra 
delar, medan uppviktningen av nyckelbiotopsrika fastigheter är mer spritt över landet. För mer 
detaljer kring fördelningsprinciperna hänvisas till den nationella strategin. 

3.2. Arealmål 
I tabell 1 & 2 nedan redovisas fördelningen av areal för formellt skydd i Västra Götalands län enligt 
den nationella strategin. 

Fördelning av areal inom etappmålet för O-län 
Areal känd värdekärna 
utanför formellt skydd 

dec. 2015 

Omviktad areal 
värdekärna 

utanför 
formellt skydd 

Totalt fördelad 
areal inom 
etappmålet 

Redan skyddad 
areal 

2012 - 2015 

Kvarvarande 
areal att 

skydda formellt 
2016 - 2020 

18 344 ha 26 025 ha 9200 ha 4530 ha 4751 ha 
Tabell 1. 

Fördelning av arealmål på skyddsinstrument för O-län 
Andel av återstående areal Total avrundad areal inom etappmålet 

Länsstyrelsen 
- Naturreservat
- Naturvårdsavtal

Skogsstyrelsens 
- biotoppskyddsomr.
- naturvårdsavtal

Länsstyrelsen 
- Naturreservat
- Naturvårdsavtal

Skogsstyrelsens 
- biotoppskyddsomr.
- naturvårdsavtal

70% 30% 7300 ha 1900 ha 
Tabell 2. 
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Arealfördelningen innebär att ca: hälften av nuvarande kända värdekärnor i Västra Götalands län 
återstår att skydda till 2020 jämfört med 2016. När målet är uppnått kommer 3,5% av den produktiva 
skogsmarken i Västra Götalands län att vara formellt skyddad vid utgången av 2020. 

4. Samverkan i planering av formellt skydd  

Strategins målsättning är att den svenska modellen med formellt skydd, frivilliga avsättningar, 
miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder och val av föryngringsmetod sammantaget ska fungera så väl 
som möjligt för att uppfylla miljömålen och friluftsmålen. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska därför 
i sitt arbete bjuda in till samverkan mellan olika aktörer så att den svenska modellen med dess olika 
komponenter fungerar på ett bra sätt.  

Samverkan innebär bland annat att myndigheterna har en positiv förväntan på de frivilliga 
avsättningarna och bekräftar deras betydelse för att nå målen. Detta innebär även att 
myndigheterna inte har för avsikt att styra de frivilliga avsättningarna. Den plan för grön infrastruktur 
som nu tas fram av Länsstyrelsen kan dock komma att utgöra ett värdefullt underlag för skogsbrukets 
prioriteringar.  

Öppenhet om var de frivilliga avsättningarna finns är viktigt. Det ger möjligheter att optimera det 
formella skyddet och stärka det strategiska naturvårdsarbetet, särskilt arbetet med grön 
infrastruktur. 

4.1. Markägaren i centrum  
Det är viktigt att markägaren kontaktas så tidigt som möjligt när formellt skydd är aktuellt. Bildande 
av naturreservat och beslut om biotopskyddsområde innebär ibland en konflikt mellan enskilda och 
allmänna intressen. För den enskilde markägaren kan formellt skydd upplevas som ett stort ingrepp i 
friheten att bestämma över sin egendom. Det är viktigt att de personer som representerar 
beslutsmyndigheten sätter sig in i markägarens situation och har förståelse för denna.  

Den inledande kontakten med markägaren bör vara ett tidigt personligt sammanträffande för ett 
samtal om hur värdefull natur på fastigheten ska kunna bevaras och skötas. Om det skyddsvärda 
området berör många fastighetsägare kan de inledande kontakterna behöva ske mer samlat. Det 
fortsatta arbetet ska vara inriktat på att finna lösningar som innebär att syftet att bevara 
naturvärdena kan uppnås utan inskränkningar som är mer ingripande än vad som är nödvändigt. Om 
de fortsatta kontakterna leder till att formellt skydd blir aktuellt ska ett förslag till sådant skydd 
förankras. Med förankring menas att markägaren har full information i ärendet samt förstår syfte och 
avsikter med förslaget. Samförstånd ska eftersträvas, men markägaren behöver nödvändigtvis inte 
samtycka till förslaget som helhet.  

Nedan följer några exempel på framgångsfaktorer vid kontakter mellan markägare och 
Skogsstyrelsen eller länsstyrelserna: 

- En strävan efter en god dialog baserad på ömsesidig tillit, öppenhet och respekt.  

- Markägaren har god information om processens olika steg och om sina möjligheter att ha inflytande 
och kunna påverka.  
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- Informationsmöten i kombination med individuella diskussioner är viktigt. Det finns ett stort behov
att diskutera formellt skydd markägare emellan och tillsammans med myndigheterna. Informationen
ska vara allsidig och beskriva olika handlingsmöjligheter kring de tre skyddsinstrumenten och deras
konsekvenser. Informationen ska ges så tidigt som möjligt för att en meningsfull dialog ska kunna
hållas. Det är viktigt att bygga upp en motivation och förståelse hos markägarna kring ett områdes
naturvärden.

- Respekt för markägarnas frivilliga avsättningar som en viktig pusselbit i bevarandearbetet.

- En snabb handläggning. Antingen genom beslut att inte påbörja formellt skydd eller att tiden mellan
den första kontakten med markägaren och det färdiga formella skyddet är så kort som möjligt.

4.2. Markägarinitiativ till formellt skydd  
Inom ramen för Kometprogrammet har metoder för ett kompletterande arbetssätt vid formellt 
skydd utformats. Verksamheten med formellt skydd av skog kompletteras för att ta tillvara främst 
småskogsbrukets intresse att bidra till naturvården. Detta sker konkret i form av att markägaren 
anmäler intresse för formellt skydd till myndigheterna.  Arbetssättet, vilket beskrivs i sin helhet i 
Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma anvisningar12, sker sammanfattningsvis i 
följande steg:  

1. Markägaren lämnar in en skriftlig intresseanmälan för ett område inom sitt innehav.

2. Intresseanmälan handläggs av Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Intresseanmälan kan överlämnas
för handläggning mellan länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Om det föreslagna området inte uppfyller
grundkraven eller når upp till minimiarealen 2 ha, avslutas handläggningen och anmälaren
informeras om detta.

3. De områden som prioriteras för formellt skydd hanteras enligt de regler som gäller för respektive
skyddsform. Val av skyddsform i det enskilda fallet utgår från markägarens önskemål och
länsstyrelsens och Skogsstyrelsens bedömning utifrån de juridiska krav som gäller, riktlinjer för
respektive skyddsform samt tillgängliga resurser.

4.3. Skogsbolag och andra större skogsägare 
De stora skogsbolagen har under en längre tid arbetat med ekologiska landskapsplaner för större 
landskapsavsnitt. Grundtanken i dessa är att få en god miljöhänsyn på landskapsnivå. Eftersom 
grundtanken är densamma i strategin samt i arbetet för grön infrastruktur, bl.a. genom arbete i 
värdetrakter, bör det finnas goda möjligheter att samverka och att utbyta erfarenheter både i det 
praktiska arbetet och på annat sätt. Arbetet i landskap med högre ambitionsnivåer bygger på samma 
tankegångar som inriktningen att arbeta med högre naturvårdsambitioner i värdetrakter.  

Stor- och mellanskogsbruket tar i betydande utsträckning ansvar för värdefulla områden på sina 
innehav inom ramen för näringens sektorsansvar och certifieringen. Många av dessa områden utgör 
frivilliga avsättningar. Det tydligaste exemplet är det frivilliga åtagandet att avsätta nyckelbiotoper 
som också innebär att Skogsstyrelsen normalt inte beslutar om biotopskyddsområden eller tecknar 
naturvårdsavtal på bolagsmark. För större värdekärnor kan det behövas en dialog om 

12 Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2015. Formellt skydd av skog – införande av en kompletterande arbetsmetod.  
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förutsättningarna att bevara områdets värden. Naturreservat kan därför bli aktuellt även på frivilliga 
avsättningar.  

En god dialog mellan myndigheter och markägare är av särskilt stor betydelse för brukningsenheter 
med stor andel eller areal värdekärna. De större skogsägarna har redovisat sina frivilliga avsättningar 
med vissa data, vilket skapar ett bättre underlag till att prioritera formellt skydd samt arbetet med 
grön infra.  

Staten och statligt ägda bolag har ett stort ansvar att komplettera det formella skyddet med frivilliga 
avsättningar. Sammantaget bedöms utvecklad samverkan kring bevarande av värdefulla skogar på 
statens marker vara en viktig del i arbetet med strategin.  

4.4. Myndighetssamverkan 
Samverkan mellan myndigheterna vid arbetet med formellt skydd av skog sker på olika nivåer. På 
regional nivå bör Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen anordna utbildningar och kalibreringar med syfte 
att få ökad kunskap och samsyn om vad som är skyddsvärd natur och hur den bör skötas så att 
naturvärdena bevaras och utvecklas. Till dessa utbildningar och kalibreringar bör alla berörda aktörer 
bjudas in, som exempelvis länets markägare, kommuner, skogsbolag, skogsägarföreningar, ideella 
föreningar.  

Det pågår flera arbeten på regional nivå med en inriktning mot en kombination av statliga åtaganden 
och frivilliga insatser inte minst inom arbetet med handlingsplanen för grön infrastruktur. 
Samarbetet bör också utvecklas ytterligare över länsgränserna för att samordna dialogen med större 
markägare och för att det ska vara möjligt att skapa funktionella nätverk i större omfattning. 

4.5. Kommuner och stiftelser 
Kommunerna har genom miljöbalken möjligheter att tillämpa bestämmelserna om områdesskydd. 
Kommunerna har även, genom ansvaret för den fysiska planeringen, en nyckelroll när det gäller att 
planera – aktivt och förebyggande – så att olika miljökvalitetsmål och friluftsmål samt en grön 
infrastruktur uppnås. Sammantaget har kommunernas roll inom naturvården förstärkts under senare 
år.  

Många kommuner har hög naturvårdskompetens och bedriver ett ambitiöst naturvårdsarbete, 
inklusive arbete med friluftsliv och rekreation. Det är av största vikt att denna kompetens tas till vara 
av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i arbetet med områdesskydd, t.ex. i områdesurval, avgränsningar 
och skötselfrågor. Länsstyrelsens friluftslivskompetens har utökats med en friluftslivssamordnare, 
som kan bidra med kunskap om social naturvård och behovet av naturområden av betydelse för 
friluftsliv, som stöd i kommunernas arbete med bland annat friluftslivsplaner.  

4.5.1. Kommunalt bildade naturreservat  
Länsstyrelsen ska vara ett stöd för kommunerna i arbetet med naturreservat. Kommunalt bildade 
naturreservat är ett viktigt verktyg för att skydda naturområden med betydelse för människors 
rekreation, hälsa och utbildning. För kommunalt bildade naturreservat som uppfyller grundkravet för 
reservatsbildning enligt denna strategi kan kommuner få statsbidrag för 50 % av 
marknadsvärdeminskningen vid reservatsbildningen. Naturvårdsverket har fastställt en vägledning 
för bidrag till kommuner och landstingskommunala stiftelsers köp- och intrångsersättningar vid 
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bildande av naturreservat13. I områden med höga natur-, sociala- eller kulturvärden är det viktigt att 
tidigt samråda med Länsstyrelsen för att få en samsyn om reservatets syften, avgränsning och 
skötsel.  

Kommunerna är också vanligen markägare och har därigenom ett direkt ansvar för hur de 
kommunägda skogarna förvaltas både för såväl naturvärden som andra värden, till exempel 
friluftsvärden.  

Genom översiktsplaneringen ges kommunerna också ett ansvar för fysisk planering på all skogsmark 
som är viktig ur ett socialt perspektiv. Förutom att säkerställa mark ansvarar kommunerna för att 
förbättra tillgänglighet till naturområden och kan ta initiativ till dialog och samarbete med andra 
aktörer som äger tätortsnära skogar14.  

4.5.2. Lokala Naturvårdssatsningen (LONA)  
Kommunerna kan också söka bidrag inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Alla kan ge 
förslag till LONA-projekt och kommunerna kan sedan söka bidraget hos länsstyrelsen. Exempel på 
åtgärder är inventeringar av värdefull natur, underlag för bildande av kommunala natur- och 
kulturreservat, värdering och förhandling för reservatsbildande, vård, förvaltning (inklusive åtgärder 
som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö) och restaurering av områden samt information och 
folkbildning.  

4.5.3. Stiftelser  
Förutom kommunerna spelar även många stiftelser en stor roll regionalt och lokalt för arbetet med 
skydd och förvaltning av skyddade områden. Framför allt har dessa ofta en betydande roll att knyta 
samman arbetet med skydd av biologisk mångfald, med kulturmiljövård och bevarande och skapande 
av friluftslivsvärden.  

13 Naturvårdsverket 2016. Vägledning för statligt markåtkomstbidrag till kommuner för skydd av värdefull natur.  
14 Prop. 2009/10:238, sid 26.   
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5. Värdetrakter i Västra Götalands län

Att arbeta med värdetrakter är ett kostnadseffektivt sätt att öka möjligheterna till långsiktig 
funktionalitet för skyddade områden och för skogslandskapet som helhet. Att prioritera offentliga 
naturvårdsinsatser i form av t.ex. områdesskydd till värdetrakter bidrar därför ofta till långsiktig 
ekologisk funktionalitet på landskapsnivå. Det är viktigt att påpeka att strategin inte avser att all 
skogsmark eller att alla värdekärnor inom en värdetrakt ska skyddas formellt. Värdetrakternas storlek 
och form har ingen betydelse för hur stor areal skog som skall skyddas formellt. Det regionala 
arealmålet för formellt skydd har fördelats utifrån det gällande nationella etappmålet om skydd av 
landområden. 

5.1 Vad är värdetrakt 
En värdetrakt är ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden, ofta på grund 
av en högre koncentration av värdeelement och värdekärnor än omgivande landskap. Detta medför 
att de enskilda värdekärnorna (se 2.1.1) inom en värdetrakt har förutsättningar att stärka varandra 
genom att t.ex. arter kan sprida sig mellan dem eller att de tillsammans utgör en tillräckligt stor areal 
livsmiljö för olika arter inom ett landskapsavsnitt. Värdetrakterna kan därför fungera som större 
ekologiskt sammanbundna system som förser skogslandskapet med viktiga livsmiljöer, funktioner 
och processer. De har därmed avgörande betydelse för att säkerställa en grön infrastruktur som 
tillgodoser behoven också hos arter med speciella krav på areal, kvalitet och konnektivitet. 
Därigenom finns det skäl att prioritera olika insatser för biologisk mångfald till dessa områden. Det 
kan göras genom en kombination av formellt skydd, hänsyn i jord- och skogsbruk och en kommunal 
planering som tillgodoser en ekologisk funktionalitet inom värdetrakten. 

5.2 Metodbeskrivning urval av värdetrakter 
Som en del av arbetet med denna reviderade strategi har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gjort en 
översyn och reviderat värdetrakterna för skog. Arbetet har genomförts med hjälp av täthetsanalyser 
av kända värdekärnor i länet enligt en metod utarbetad av Metria15. Dessa täthetsanalyserna har 
kompletterats med regionalt material i form av data från genomförda lövskogsinventeringar i Västra 
Götalands län samt erfarenhetsbaserad kunskap på Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Därutöver har 
en utvärdering av läge och funktion av de tidigare utpekade värdetrakterna genomförts. 

5.2.1 Täthetsanalyser 
Med hjälp av s.k. täthetsanalyser är det möjligt att identifiera landskapsavsnitt med höga tätheter av 
skogliga värdekärnor. I den form av täthetsanalys som använts i detta arbete (Focal statistics) 
analyseras landskapet i ett raster pixel för pixel. De pixlar som utgörs av värdekärnor tilldelas ett 
högre värde än övriga pixlar. Metoden bygger på ett s.k. rörligt fönster (motsvarighet till engelskans 
moving window) som söker genom landskapet enligt en angiven sökradie och summerar sedan 
arealen av angränsande pixlar runt en enskild pixel inom den angivna sökarealen, se bild 1. Resultatet 
blir ett nytt raster där varje pixel visar den summerade arealen av de angränsande pixlar som finns 
inom en sökcirkel med angiven radie. Genom att dividera det nya rastret med sökcirkelns area och 
sedan multiplicera med 100 erhålls ett nytt raster som visar % värdekärna inom sökcirkelns area. 
Vilket visar på tätheten värdekärna inom cirkeln. 

15 METRIA 2017, Landskapsanalys av skogliga värdekärnor i boreonemoral och nemoral region. 
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Eftersom olika artgrupper har varierande förutsättningar och spridningsmöjligheter mellan skogliga 
värdekärnor har 2 olika sökradier, 1000m resp. 3000m, använts i 2 separata täthetsanalyser. Genom 
att arbeta med olika sökradier hanteras skala på ett effektivt sätt där respektive radie kompletterar 
varandra och är särskilt användbar på olika nivåer.  

Som skoglig värdekärna inom denna strategi räknas: 

• Nationalparker
• Naturreservat med skogliga föreskrifter
• Naturvårdsområden med skogliga föreskrifter
• Biotopskyddsområden med skogliga föreskrifter
• Naturvårdsavtal tecknade av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen
• Natura 2000-områden med utpekade skogshabitat
• NO/NS bestånd inom Sveaskogs Ekoparker och Bergviks Vitryggsavtal
• Skogsstyrelsens nyckelbiotoper
• Skogsstyrelsens objekt med naturvärden
• Skogsbolagens nyckelbiotoper
• Föreslagna och planerade naturreservat
• Klass 1 och 2 i Lövskogsinventeringarna i Västra Götalands län

Täthetsanalyserna har genomförts på 4 olika definierade skogstyper: 

• Ädellövskog (inkl. triviallövskog med ädellövinslag), se bild 2
• Triviallövskog (inkl. lövsumpskog), se bild 3
• Lövblandad barrskog, se bild 4
• Barrskog, se bild 5

Bild 1. Illustration som visar hur ett rörligt 
fönster analyserar ett raster. I det här 
arbetet summerades alla pixelvärden som 
faller inom sökradiens cirkel. 
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Bild 2. Täthetsanalys 
(focal statistic) på kända 
värdkärnor med ädellövskog 
(inkl. triviallövskog med 
ädellövinslag). 

Bild 2. Täthetsanalys  
(Focal statistics) på kända 
värdkärnor med ädellövskog 
(inkl. triviallövskog med 
ädellövinslag). 

Bild 3. Täthetsanalys  
(Focal statistics) på kända 
värdkärnor med 
triviallövskog 
(inkl. lövsumpskog). 
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Bild 4. Täthetsanalys  
(Focal statistics) på kända 
värdkärnor med lövblandad 
barrskog. 

Bild 5. Täthetsanalys  
(Focal statistics) på kända 
värdkärnor med barrskog. 
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5.2.2 Erfarenhetsbaserad kunskap 
Täthetsanalyserna har sedan analyserats utifrån erfarenhetsbaserad kunskap hos Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen. En del av arbetet har t.ex. varit att identifiera och beakta att en del större 
friluftsbetonade naturreservat utan större naturvärden slår igenom i täthetsanalyserna. Dessa bör 
därför inte ligga till grund för utpekande av värdetrakter för skogar med höga naturvärden. Några 
exempel på detta är Herrestadsfjället vid Uddevalla samt flera större reservat sydost om Göteborg.  

5.2.3 Utvärdering av värdetrakterna från 2006 
I samband med framtagandet av strategin för formellt skydd av skog i Västra Götalands län 2006 
pekade Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ut 22 värdetrakter för skog i länet, se bild 6 

Bild 6. Värdetrakter enligt strategin för formellt skydd av skog i Västra Götalands län 2006. 
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Värdetrakterna togs huvudsakligen fram med hjälp av en nationell frekvensanalys av skyddsvärd 
skog16 samt erfarenhetsbaserade bedömningar av biologiskt värdefulla trakter från Skogsstyrelsen 
och Länsstyrelsen samt övriga skogliga aktörer. 

Täthetsanalyserna från 2017 av kända värdekärnorna visar generellt en hög samstämmighet mellan 
lanskapsavsnitt med höga tätheter av värdekärnor och värdetrakterna från 2006. 

Av den sammanlagda kända arealen värdekärna i länet 2015 ligger 56% inom värdetrakterna från 
2006 samtidigt som värdetrakterna total omfattar ca: 20 % av länets skogsmark.  

Av den totala kända arealen värdekärna för ädellövskog 2017 ligger 53% inom värdetrakterna från 
2006. Motsvarande siffra för barrskog är 64%, triviallövskog 49% och lövblandad barrskog 59%. 

Tabellen nedan anger det uppskattade behovet av formellt skydd för respektive värdetrakt enligt 
strategin från 2006 samt hur stor areal som har skyddats i respektive värdetrakt mellan 2006 – 2018. 

16 Naturvårdsverket 2005, Frekvensanalys av skyddsvärd natur 

Tabell 3. Uppskattat skyddsbehov inom respektive värdetrakt 2006 samt areal skog som skyddats under 
perioden 2006 - 2018 
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Som framgår av tabell 3 motsvarar den skyddade arealen 2006 - 2016 det uppskattade behovet från 
2006 i några trakter samtidigt som det är långt kvar till det uppskattade skyddsbehovet i andra 
trakter. Dessa uppskattningar var dock väldigt grova och med dagens kunskap om arealen värdekärna 
inom respektive trakt kan man konstatera att i vissa trakter underskattades skyddsbehovet t.ex. i 
Anten-Mjörn och Edsleskog – Dalformationen samtidigt som skyddsbehovet överskattades i t.ex. 
Östra Vänerns skärgårdsskogar.  

Av den mark som skyddats formellt som naturreservat i länet under perioden 2006 – 2017 i syfte att 
uppnå etappmålet (eller tidigare delmål 1 i Levande skogar) har ca: 70% skyddats inom de gamla 
värdetrakterna. Därav kan man dra slutsatsen att de bägge myndigheterna huvudsakligen har arbetat 
utifrån strategins principer avseende värdetrakter sedan 2006. 

Den sammanfattande slutsatsen blir att dessa värdetrakter i huvudsak har varit korrekt utpekade och 
fungerat bra. De har därför i stort bibehållits och utgjort utgångspunkten för utpekandet av nya 
värdetrakter i denna reviderade strategi. Undantaget trakterna Falbygden, Kinnerumma – Skepshult 
samt delar av Stora le som visat sig inte innehålla någon högre täthet av värdekärnor. Dessa utgår 
därför som värdetrakter.  

5.2.4 Förekomsten av hotade skogslevande arter. 
Kunskapen om förekomsten av arter är i hög grad beroende av genomförda inventeringsinsatser. 
Detta medför att fyndbildan av hotade arter inte alltid återspeglar arterna faktiska förekomst i länet. 
Det är därför svårt att genomföra några detaljerade och länstäckande analyser av förekomsten av 
relevanta skogslevande arter. 

I en mer övergripande jämförelse av trakterna och fynd av hotade arter (rödlistekriterierna: VU, EN, 
CR) från artportalen av grupperna mossor, lavar, svampar och skalbaggar (grupper som hyser många 
skogslevande arter) sedan 1990 kan man se att de nya trakterna i allt väsentligt tycks stämma 
överens med högre tätheter av hotade arter i de olika grupperna, se bild 7 - 10. 

Bild 7. Fyndbild av rödlistade 
lavar i Västra Götalands län. 

Gult: fåtal rödlistade arter 
Orange: medel rödlistade arter 
Rött:  många rödlistade arter 
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Bild 8. Fyndbild av rödlistade 
mossor i Västra Götalands län. 

Gult: fåtal rödlistade arter 
Orange: medel rödlistade arter 
Rött:  många rödlistade arter 

Bild 9. Fyndbild av rödlistade 
svampar i Västra Götalands län. 

Gult: fåtal rödlistade arter 
Orange: medel rödlistade arter 
Rött:  många rödlistade arter 

Bild 10. Fyndbild av rödlistade 
skalbaggar i Västra Götalands 
län. 

Gult: fåtal rödlistade arter 
Orange: medel rödlistade arter 
Rött:  många rödlistade arter 
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5.3 Beskrivning av värdetrakterna fr.o.m. 2018 

21 Värdetrakter bedöms finnas (pekas ut) i Västra Götalands län, varav en (Västergötlands platåberg) 
utgörs av 7 delområden. Andelen värdekärna är hög i värdetrakterna. 68% av den ur 
naturvårdssynpunkt mest värdefulla skogsarealen (värdekärnorna) ligger i dessa värdetrakter 
samtidigt som värdetrakterna utgör ca: 27% av länets skogsmark. 

De största skillnaderna jämfört med värdetrakterna från 2006 är: 

• En ny trakt pekas ut vid Herrljunga – Vårgårda på grund av höga ädellövvärden.
• En ny trakt pekas ut sydost om Göteborg, på grund av höga ädellövvärden
• Åsunden och Lygnern utökas i större omfattning på grund av höga ädellöv- och

triviallövvärden.
• Trakten Stora Le, minskas i större omfattning, främst i sydost pga. avsaknad av täthet av

värdekärnor.
• Trakterna Falbygden och Kinnerumma – Skepshult utgår pga. avsaknad av täthet av

värdekärnor.
• De tidigare trakterna Billingen och Valle slås ihop till en gemensam trakt.

De övriga trakterna kvarstår i huvudsak, dock har dessa utökats eller minskat med i sammanhanget 
mindre arealer.  

De nya värdetrakterna tilldelas klassificeringen låg, medel eller hög prioritet för fortsatt arbete med 
formellt skydd, utifrån bedömt skyddsbehov. I de trakter med låg prioritet (10 st.) bedöms behovet 
av ytterligare formellt skydd som mycket litet och dessa trakter utgör inte prioriteringsgrund för 
formellt skydd. Det kan dock fortfarande bli aktuellt med formellt skydd för enskilda värdekärnor 
inom dessa trakter, se mer under 6.1.5. För motivering av respektive värdetrakts 
prioritetsklassificering, se Bilaga 1. 

Totalt omfattar de nya värdetrakterna ca: 414 300 ha skogsmark. Motsvarande siffra för 
värdetrakterna från 2005 är ca: 294 500 ha.  De värdetrakter som utgör prioriteringsgrund för 
fortsatt formellt skydd omfattar ca: 362 100 ha. 
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Nr Namn Nr Namn 
1 Åråsviken 9 Lygnern – Viskans dalgång 
2 Östra Vänerns skärgårdsskogar 10 Anten - Mjörn 
3 Kållands skärgårdsskogar 11 Sydöstra Göteborgs lövskogar 
4 Tiveden 12 Risveden 
5 Västra Vätterstranden 13 Södra Götaälvs dalgång med omgivande fjällar 

6a Västergötlands platåberg: Kinnekulle 14 Kungälvs lövskogar 
6b Västergötlands platåberg: Lugnåsberget 15 Bohusläns randlövskogar 
6c Västergötlands platåberg: Billingen med Valle och Klyftamon 16 Bredfjället 
6d Västergötlands platåberg: Mösseberg 17 Örekilsälven - Munkedal 
6e Västergötlands platåberg: Ålleberg 18 Kynnefjäll 
6f Västergötlands platåberg: Planta-, Gerums- och Varvsberget 19 Edsleskog - Dalformationen 
6g Västergötlands platåberg: Halle- och Hunneberg 20 Stora Le 
7 Herrljunga och Vårgårdas lövskogar 21 Tresticklan 
8 Åsundens lövskogar - Kölingared 

Bild 11. Värdetrakter för skog i Västra Götalands län 2018. 
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1 Åråsviken 
En lång rad ändmoräner bildar öar i en mosaik av limnogena våtmarker och vatten. Öarna är 
genomgående lövklädda med klibbalstrandskog, ekhage, ek-hassellund och sekundära 
triviallövskogar. Kännetecknande skogstyper är ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag och 
lövsumpskog. Värdetrakten gränsar till stora skyddade områden med samma skogstyper i Värmlands 
län. 

2. Östra Vänerns skärgårdsskogar
Vänerns skärgård omfattar flera ögrupper med ett stort antal större och mindre öar. De skogliga
värdena finns framförallt i äldre tallskogar och lövskog utefter stränderna. Mycket gamla
tallar/tallbestånd på upp mot 200 år, i något fall 350 år, finns spridda på vissa av öarna. Klimatet
kring Vänern gynnar vissa tallanknutna insekter. Kännetecknande skogstyper är tallskog,
lövsumpskog och ädellövskog. I trakten ingår t ex Djurö nationalpark, naturreservaten Brommö
skärgård och Kalvöarna.
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3. Kållands skärgårdsskogar
Skärgårdsmiljöerna vid Kållandsö och Kålland hyser värdefulla hällmarkstallskogar. På många öar
finns mycket gammal, talldominerad skog som är rik på gamla träd och död ved. Klimatet kring
Vänern gynnar vissa tallanknutna insekter. Värdefulla ekmiljöer och ekhagar finns i trakten av
Ullersund, i Ekens skärgård och på den östra delen av Kållandsö. Kännetecknande skogstyper är
tallskog, lövsumpskog och ädellövskog.

4. Tiveden
Trakten kännetecknas av sprickdalslandskap med för regionen ovanligt stora, sammanhängande
barrskogsmarker eller barrmyrmosaiker. Området är rikt på hällmarker med främst
hällmarkstallskog. I övrigt dominerar barrblandskogar med större eller mindre lövinslag.
Hällmarkstallskogarnas ålder varierar. Särskilt i branta, otillgängliga avsnitt finns enstaka
uppskattningsvis 200-åriga gammeltallar och mycket gamla, grova lågor. Kännetecknande
skogstyper för trakten är tallskog. Delar av området är skyddat genom Tivedens nationalpark.
Trakten berörs även av ekoparken Norra Vättern.
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5. Västra Vätterstranden
Landskapet domineras av odlingsmarker, men omgivningarna är påfallande rika på lövskog,
hagmarker, parker, alléer och andra lövträdsbevuxna miljöer. I herrgårdsmiljöerna längs Vättern
finns ett pärlband av värdefulla ekmiljöer, såväl slutna ädellövskogar som hävdade ekhagar och
fuktiga lövskogar. De grövsta ekarna finns vid Grevbäck/Ekhammar och Norra Fågelås/Almnäs.
Många av Vätternbäckarna har mycket höga limniska värden. Kännetecknande skogstyper är
ädellövskog och lövsumpskog. Ex. på naturreservat är Norra Fågelås ekhage.

6a. Västergötlands platåberg: Kinnekulle 
De skogliga värdena omfattar mycket rika ask-almlundar, ek-hassellundar, ekhagar och klibbalskogar 
av översilningstyp, kalkbarrskogar och strandnära barrskogar vid Vänern. Utefter den västra sidan av 
Kinnekulle har lövskogarna högre slutenhet och träden är grövre än på andra delar av berget. 
Skogliga värden finns också i lövängar och trädbärande hagmarker. Markfloran är genomgående 
starkt påverkad av kalk från kambrosilurbergarterna. Insektsinventeringar har visat på ett stort antal 
hotade arter bl.a. i naturreservatet Munkängarna. Kännetecknande skogstyper är ädellövskog, 
triviallövskog med ädellövinslag och barrblandskog. I trakten finns flera naturreservat, bland de mest 
kända är Munkängarna, Österplana hed och vall samt Västerplana storäng.  
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6b. Västergötlands platåberg: Lugnåsberget 
Lugnåsberget består, till skillnad från övriga platåberg, endast av sandsten och alunskiffer. Skogarna 
är därför inte lika tydligt kalkpåverkade och domineras av relativt unga triviallövskogar. Värdekärnor 
med rikare och äldre ädellövskogar där eken dominerar finns uppe på berget, bl.a. i Klosterängens 
naturreservat. Kännetecknande skogstyper är ädellövskog och triviallövskog med ädellövinslag 

6c. Västergötlands platåberg: Billingen, med Valle och Klyftamon. 
En varierad trakt som sträcker sig från Billingen i öster, över Valleområdet bort till Klyftamon i väster. 
På Billingens sluttningar finns det stora arealer sammanhängande lövskog där artrika ädellövskogar 
dominerar. Här finns också stora arealer av triviallövskog med ädellövinslag. Lundfloran är mycket 
artrik och många bestånd har värdefull kryptogamflora. Billingens diabasplatå hyser fattigare miljöer 
med relativt orörda barr- och lövsumpskogar. Valleområdet utgörs av ett småskaligt mosaiklandskap 
som är kraftigt kuperat med många sjöar och en stor variation i växtligheten. Här finns stora 
lövskogsområden med både ädellövskogar och triviallövskogar, ofta med många gamla grova lövträd 
vilket tyder på tidigare hävd som äng eller betesmark. En stor del av marken betas även idag. På 
många ställen finns här en mycket rik lund- och svampflora. Ett karaktärsträd i trakten är fågelbär. 
Kännetecknande skogstyper för trakten är ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag, lövblandad 
barrskog och barrsumpskog. I trakten finns flera stora naturreservat bl.a. Sydbillingens platå och 
Höjentorp - Drottningkullen. Väster om Valleområdet på högre liggande mark på granit ligger 
Klyftamon som karaktäriseras av stora naturskogsartade hällmarkstallskogar på tunna jordlager. 
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6d. Västergötlands platåberg: Mösseberg 
På Mössebergs sluttningar finns relativt stora arealer av orörd, naturskogsartad ädellövskog och 
triviallövskog. Ädellövskogen domineras av ek, alm och ask med inslag av lönn och fågelbär. I 
buskskiktet märks framförallt hasseln, som ibland bildar rena hassellundar. Sumpskogar förekommer 
både i sluttningszonen och på platån. Kärlväxtfloran i sluttningen är mycket rik. Kännetecknande 
skogstyper är ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag och lövsumpskog. Flera områden är 
skyddade som naturreservat bl.a. Vråhålan och Gröne mad.  

6e. Västergötlands platåberg Ålleberg 
Ålleberg är högst av alla platåberg. I branter och sluttningar dominerar lövskog med stort inslag av 
de ädla lövträden ask, alm, lönn, lind, ek. De största sammanhängande bestånden av dessa typer 
finns på bergets östra sida. Det är också ett stort inslag av sälg, asp och körsbär. Buskskiktet är 
välutvecklat och består i första hand av hassel, måbär och skogstry. Platån består, till skillnad från 
övriga platåberg, till större delen av öppen betesmark. Kännetecknande skogstyper är ädellövskog 
och triviallövskog med ädellövinslag. Ålleberg är till större delen skyddat som naturreservat. 

6f. Västergötlands platåberg: Planta-, Gerums- och Varvsberget 
Planta-, Gerums- och Varvsberget hänger delvis ihop och bildar en gemensam värdetrakt. 
Värdekärnorna består av ädellövdominerade naturskogsartade brantskogar med stora populationer 
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av lundväxter och hotade/ sällsynta kryptogamer. Skogarna innehåller ofta äldre lövträd och 
nyttjades förr som löväng eller betad lövskog och har därmed lång skoglig kontinuitet. Alm-ask-
skogarna och ek-hassellundar är de vanligaste skogstyperna. I branterna förekommer död ved i 
relativt hög omfattning. Sluttningen är bitvis mycket brant vilket gett upphov till blockrika marker, 
ibland med mycket stora block. På Gerumsberget finns också stora sumpskogar. Kännetecknande 
skogstyper är ädellövskog och triviallövskog med ädellövinslag. Delar av sluttningarna är skyddade i 
naturreservaten Fårdala, Kleven och Gunniltorp. 

6g. Västergötlands platåberg: Halle- och Hunneberg 
Halle- och Hunneberg omges av mycket branta stup och mäktiga rasbranter av diabasblock. 
Sluttningarna är till stora delar täckta av lövskog där ädellövträden ofta dominerar. Partierna mellan 
rasbranten och den lodräta bergväggen har ofta utpräglad refugial karaktär. Nedanför branterna 
finns ofta mer kulturpåverkad men i gengäld frodigare skog. Förekommande beståndstyper är 
brantskog av ädellövrik typ, ek-tallskog av bergig typ, ekskog av ristyp, ekhage, klibbalkärr och ask-
almlund. Platåerna täcks av barrskogar omväxlande med hyggesmarker och myrar och skogstjärnar. 
Kännetecknande skogstyper i den här trakten är främst ädellövskog och triviallövskog med 
ädellövinslag. Branterna och de stora våtmarkerna är skyddade som naturreservat, platåerna som 
naturvårdsområde och hela området är en av Sveaskogs Ekoparker. 
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7. Herrljungas och Vårgårdas lövskogar
Trakten karaktäriseras av sin rikedom på ek, som finns både i rena ekbestånd, på igenväxande
marker och i blandlövskogar med ett stort inslag av ek. Markerna är genomgående näringsfattiga
men på några ställen finns även exempel på rikare flora. Viktiga beståndstyper är ädellövskog där ek
är det dominerande trädslaget men det förekommer även ädellövskogar med askinslag. I östligare
delar av trakten ökar inslaget av lövsumpskog och i svaga sluttningar och längs vattendrag
förekommer klibbalsumpskogar. I trakten finns också exempel på stora bokbestånd.
Kännetecknande skogstyper är ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag och lövsumpskog.
Naturreservat i trakten är Mängsholms Ekhagar och Mollungen.

8. Åsundens lövskogar -Kölingared
Trakten omfattar lövskogarna i Ätrans dalgång kring sjöarna Åsunden, Tolken med flera sjöar i
trakten kring Kölingared. Rester av en historiskt sett mer vidsträckt skog förekommer framförallt i
bergbranter medan gammelek och igenvuxna lövängar/hagmarker finns närmare bebyggelsen.
Brantskogar av olika slag, strandsumpskogar och lövskogar i ett igenväxande odlingslandskap med
varierande grad av hävd är signum för denna trakt. De triviala lövträden björk, al, asp och sälg har
därmed en stark ställning i värdetrakten. Andra viktiga beståndstyper är bokskog av lågörttyp, ek-
hasselskog, ekhage, ekskog av ristyp, blandlövhagar av olika slag och klibbalskogar av olika slag. På
många håll är marken bördig med en rik kärlväxtflora. Kännetecknande skogstyper är lövsumpskog,
triviallövskog med ädellövinslag, ädellövskog och triviallövskog. Exempel på naturreservat är
Korpeboberg och Torpa.
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9. Lygnern – Viskans dalgång
Lygnern-Viskans dalgång är en ekdominerad lövskogstrakt som sträcker sig in i Hallands län. I
sluttningar och dalgångar växer lövskogar av olika karaktär. Eken dominerar på såväl fattig som rik
mark. Det finns triviallövskogar med ädellövinslag där ekinslaget är framträdande, men det
förekommer även inslag av ask. I triviallövskogar dominerar framför allt björk och i raviner mot
Viskan finns albestånd med både klibbal och gråal. Längs Lygnerns norra och västra delar finns
mäktiga rasbranter. I trakten förkommer det även betad skog. Kännetecknande skogstyper är
ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag och lövsumpskog. Här ligger naturreservaten Årenäs -
Tostakulla och Ramhultafallet.

10. Anten – Mjörn
En lövskogsrik trakt som omfattar de övre delarna av Säveåns dalgång runt sjöarna Aspen,
Sävelången, Mjörn, Anten och Färgen. Såväl större gods som utpräglad bondebygd gör att
beståndens skogshistoria är mycket varierad. Detta tillsammans med hög kuperingsgrad och
skiftande markförhållanden gör att ett stort antal beståndstyper är representerade. Trakten är en av
länets största kärnor av igenväxta lövängar/hagmarker. Andra viktiga beståndstyper är
blandlövhagar av olika slag, ekhage, ek-hasselskog, ekskog av ristyp, lövängar och igenvuxna
lövängar/hagmarker av olika slag samt sekundära triviallövskogar av olika slag. Kännetecknande
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skogstyper är triviallövskog, triviallövskog med ädellövinslag och ädellövskog. Exempel på 
naturreservat är Nääs ekhagar. 

11. Sydöstra Göteborgs lövskogar
Trakten präglas av stor förekomst av ädellövskog och sitt tätortsnära läge. Ädellövskogarna är
framför allt ekdominerade av typen hedekskog på magrare marker. Bokskogar förekommer på några
ställen i trakten och det finns även en viss förekomst av lind, främst i rasbranter. På gamla
inägomarker växer frodigare ädellövskogar och i ett bitvis småskaligt och variationsrikt
odlingslandskap finns värdefulla vårdträdmiljöer. Triviallövskogar med ädellövinslag är vanliga på
rikare marker. Även här utgör eken ett stort inslag men alm och ask är också vanligt förekommande.
Triviallövskogarna i trakten domineras framförallt av björk med varierande inslag av al och asp.
Kännetecknande skogstyper är ädellövskog och triviallövskog med ädellövinslag. Naturreservat i
trakten är Gallhålan, Rådasjön och Sandsjöbacka.
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12. Risveden
Trakten utgörs av en högplatå med stora mosaikartade skogsområden i kuperad terräng och inslag
av sjöar, branter, fukthedar och kärr. Kring sjöarna dominerar olikåldrig naturskog med inslag av
lågor, torrakor och högstubbar. Delar av området var ljunghed för 150 år sedan. Karakteristiskt är
förekomsten av utpräglat västliga kärlväxter och i vissa branter förekommer rik ört- och lavflora. I
vissa våtmarker finns inslag av mer krävande växtarter. Området har genom sin vildmarkskaraktär
stort rekreativt värde. Kännetecknande skogstyper är tallskog och lövblandad barrskog. Flera av
kärnområdena som t.ex. Kroksjöområdet och Ramdalsområdet är skyddade som naturreservat.

13. Södra Götaälvs dalgång med omgivande fjällar
Trakten domineras av näringsfattig barrskog och blandskog på fjällen över högsta kustlinjen, sura
ekskogar på de lägre fjällen och rikare ädellövskog i älvdalgången. Skogarna i Svartedalen och på
Vättlefjäll domineras av gran. De lägre fjällen domineras av blandskog och sura hedekskogar. I
dalgångarna på båda sidor om Göta älv och ned mot Nordre Älv är marken näringsrikare. I
sluttningar och på åkerholmar finns ett rikt inslag av ädellövskogar. Främst ekskog, men även
bokskog och andra lövskogstyper förekommer. Kännetecknande skogstyper är tallskog, lövblandad
barrskog och ädellövskog. Exempel på barrskogsreservat är Svartedalen och Vättlefjäll. Fina
ädellövskogar finns skyddade bland annat i reservaten Marieberg och Lysegården.
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14. Kungälvs lövskogar
Kungälvs kommun är mycket rik på ädellövskog. Ekskogar är den vanligaste skogstypen, men även
bokskogar och ädellövskogar, både ask-almskogar och ek-bokskogar är förhållandevis vanliga. De
värmegynnade kustlövskogarna med sina välutvecklade skogsbryn har stora naturvärden, ofta med
en intressant insektsfauna och rik kärlväxtflora t.ex. på Älgön. Vid Gullbringa, en av traktens många
bokskogar, finns en lång rad av rödlistade epifyter, varav flera är akut hotade. Kännetecknande
skogstyper för området är ädellövskog. Inom trakten finns bland annat skogsreservaten Älgön-
Brattön, Gullbringa och Guddehjälm.

15. Bohusläns randskogar
De kustnära lövskogarna i Bohuslän präglas av det milda fuktiga klimatet och den utpräglade
sprickdalsterrängen. Det avgränsade området består av ett stort antal åtskilda objekt av likartad typ
där skogarna bildar långsmala stråk längs foten av de skarpa bergbranterna. Övergången från
busksnår och krattskog i exponerade lägen till högstammig skog i dalbottnarna kännetecknar de
flesta bestånden. Hedekskog och ädellövskogar är viktiga skogstyper. Små bestånd med klibbal, ask,
alm och lind finns på bättre jordar och i skyddade lägen. De värmegynnade kustlövskogarna med
sina välutvecklade skogsbryn har stora naturvärden, ofta med en intressant insektsfauna och rik
kärlväxtflora. Kännetecknande skogstyper är ädellövskog och triviallövskog med ädellövinslag. Ett
flertal reservat finns inom området, några bland de finaste är Näverkärr, Sundsby och Gullmarsberg.
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16. Bredfjället
Bredfjället är till stor del täckt av blåbärsgranskog, men tallskog med stort lövinslag av framförallt ek
dominerar på de höga partierna. Det är ett höglänt och sjörikt bergsområde med varierande
topografi, skogen bryts av myrmarker, sjöar och hällmarker som mestadels är näringsfattiga. Vid
Vargfjället i norr förekommer rikare flora. Kännetecknande skogstyper inom trakten är ädellövskog,
triviallövskog med ädellövinslag, barrskog, lövblandad barrskog och triviallövskog. En stor del av
trakten är naturreservat.

17. Örekilsälven – Munkedal
Utmed Örekilsälven och Munkedalsälvens dalgångar finns ett av Bohusläns största sammanhängande
lövskogsområden. Trädskiktet domineras av alm, lönn och ask med rik lundvegetation samt al i lägre
fuktigare partier. Längs Örekilsälvens dalgång finns bestånd av gråal. Spritt i skogarna finns gamla och
mycket grova ekar, askar och lönnar. Slutna, lundartade partier omväxlar med mer eller mindre
öppna torrängsfragment med kalkkrävande växter. Kännetecknande skogstyper för trakten är
ädellövskog, triviallövskog med ädellövinslag och tallskog. Det finns flera naturreservat i området,
Kviström och Strömmarna och det planerade reservatet Örekilsälven, nedströms Kärnsjön
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18. Kynnefjäll
Kynnefjäll är ett vildmarksområde som under tidigt 1900-tal till stor del var klätt av ljunghedar. Idag
består trakten till övervägande del av hällmarkstallskogar och större myr- och naturskogsmosaiker
men även bestånd av barrblandskog förekommer. Fjället är präglat av tidigare skogsbränder och den
senaste branden var 2014. Inslaget av hällmarker är betydande. Den sura berggrunden och magra
jordmånen är avgörande för växt- och djurlivet. I Kynnefjälls centrala delar är topografin mycket
varierad med sjöar och myrmarker i sprickdalarna och öster om sjön Löv vidtar en flack platå.
Kännetecknande skogstyper är tallskog och barrskog. En stor del av trakten omfattas av
naturreservat.

19. Edsleskog – Dalformationen
En stor trakt med varierad topografi och stor sjörikedom. Den skiftande berggrunden bidrar till
vegetationens variation inom området. Viktiga beståndstyper är brantskogar av olika slag och
igenvuxna lövängar/hagmarker. Främst de norra delarna är högintressanta för den vitryggiga
hackspetten och dess följearter. Ställvis inom trakten förekommer sällsynta suboceaniska
skogskryptogamer. Berggrunden inom främst Dalformationen ger förutsättningar för krävande och
sällsynta skogsorganismer varav flera har sin huvudutbredning här t.ex. uddbräken och hällebräcka.
Området är också rikt på krävande marksvampar. Kännetecknande skogstyper är lövblandad
barrskog, triviallövskog och triviallövskog med ädellövinslag. Exempel på naturreservat inom
trakten är Baljåsen, Skärbo, Sörknatten och Ranneberget.
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20. Stora Le
Sprickdalslandskap med varierande topografi. En mosaik av öppna torrängsmarker och igenväxande
odlingsmarker samt frodiga sprickdalgångar med värdefulla barrblandskogar och triviallövskogar i ett
fuktigt klimat skapar förutsättningar för stor artrikedom av bland annat suboceaniska
skogskryptogamer. Karakteristiskt är också brantskogar av ädellövfattig typ, äldre lövbrännor och
sekundärskogar av olika slag. Kärlväxtflora är på sina håll mycket rik. I trakten finns även
urskogsliknande örtrika granbestånd med artrik moss- och svampflora. Kännetecknande skogstyper
är i första hand lövblandad barrskog och triviallövskog. Ett flertal naturreservat finns i området, några
bland de finaste är Kölviken, Bokullen, Grå kulle och Stora Les branter.

21. Tresticklan
Området kännetecknas av skarpt markerade nord/sydgående bergsryggar och mellanliggande
dalstråk med myrar och skogstjärnar. Gles, mager hällmarkstallskog dominerar men även gran
förekommer, främst där jordtäcket är tjockare. Skogen har naturskogskaraktär och är ett av
Sydsveriges största sammanhängande barrskogsområden som inte påverkats av efterkrigstidens
storskaliga skogsbruk. Lövinslaget är litet och utgörs i första hand av björk och asp men även sälg,
rönn och al. Kännetecknande skogstyp är tallskog och barrskog. Trakten är till stor del skyddad som
nationalpark.
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6. Urval av områden för formellt skydd
I detta kapitel beskrivs viktiga utgångspunkter för urvalet av områden för formellt skydd. En 
prioriteringsmodell presenteras och en översikt av modellen finns i tabell 4. Principer för 
prioriteringar av skogsbiologiska bevarandevärden tar sin utgångspunkt i naturvårdsbiologisk 
forskning17. Vid prioriteringen tas det hänsyn dels till skogsbiologiska bevarandevärden, dels till 
andra bevarandevärden.  

De skogsbiologiska bevarandevärdena kan sammanföras till tre typer: 

• högt naturvärde på beståndsnivå
• hög grad av långsiktig funktionalitet
• prioriterad skogstyp.

De andra bevarandevärdena sammanförs till två kategorier: 

• tätortsnära värdekärnor
• tydliga synergier mellan skogsbiologiska värden och värden i andra

miljökvalitetsmål och andra samhällsintressen, inklusive övriga friluftslivsvärden.

6.1. Utgångspunkter 

6.1.1. En värdebaserad ansats  
Avsikten med ett värdebaserat arbetssätt är att arbeta planmässigt så att skogarna med de högsta 
naturvärdena skyddas formellt eller avsätts frivilligt. Strategins mål är att naturvärdena i dessa inte 
ska försämras och att formellt skydd och frivilliga avsättningar ska komplettera varandra så att 
skyddsvärda områden bevaras.  

6.1.2. Värdekärnor före utvecklingsmarker  
Det tar lång tid för de flesta typer av skogliga värdekärnor med dess innehåll av strukturer såsom 
gamla träd och grov död ved att bildas. Det är också för de flesta typer av värdekärnor osannolikt att 
nya värdekärnor av dagens kvalitet och artinnehåll kan återskapas inom rimlig tid eller till rimlig 
kostnad för att trygga många specialiserade arters överlevnad. Det är alltså mer kostnadseffektivt att 
bevara befintliga värden framför att riskera att de går förlorade och istället göra osäkra investeringar 
i utvecklingsmarker som kanske betalar sig först på lång sikt. 

Strategins huvudinriktning, som utgår framför allt från det kortsiktiga behovet av formellt skydd, är 
därför att statens resurser ska prioriteras för bevarandeåtgärder för befintliga skogsbiologiska 
värdekärnor. Det är önskvärt att värdekärnor som inte kan skyddas formellt prioriteras inom de 
frivilliga avsättningarna.  

6.1.3. Strategins grundkrav för formellt skydd  
Grundkravet är att ett område som prioriteras för formellt skydd utgår från en skogsbiologisk 
värdekärna. Naturvårdsavtal kan under vissa förhållanden även tecknas för områden med höga 
sociala värden utan skogsbiologisk värdekärna, liksom för områden som bedöms ha stor betydelse 
för uppfyllandet av åtgärdsprogram för hotade arter.  

17 Bl.a. Appelqvist och Löfgren 2005, Angelstam m.fl. 2010  
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6.1.4. Värdekärnor i värdetrakter  
Geografiskt koncentrerade insatser för formellt skydd ökar möjligheten att få ett funktionellt 
bevarande av många rödlistade och andra arter. Detta är en av de grundläggande faktorerna som 
karaktäriserar en fungerande grön infrastruktur. Därför prioriteras värdekärnor av de skogstyper som 
angivits för värdetrakten högt för formellt skydd. Att uppnå god ekologisk funktionalitet är ett 
långsiktigt arbete där även de frivilliga avsättningarna, en god miljöhänsyn och anpassningar av 
skogsskötseln spelar en central roll.  

6.1.5. Värdekärnor utanför värdetrakter el. i trakt med låg prioritet för skydd  
Högkvalitativa värdekärnor utanför värdetrakter kan i många fall prioriteras för formellt skydd. Det 
kan handla om att värdekärnan är av hög kvalitet och utgörs av en prioriterad skogstyp, ligger 
tätortsnära eller på en nyckelbiotopsrik fastighet. Modellen med koncentrerad naturvård i 
värdetrakter har i första hand utarbetats utifrån de mer specialiserade och habitatkrävande arternas 
behov. Lättrörliga och mindre specialiserade arter är sannolikt inte lika beroende av värdetrakter för 
sin långsiktiga överlevnad. I många fall kan de troligen överleva även utanför värdetrakterna under 
relativt lång tid. Värdekärnor utanför värdetrakt är därför viktiga att bevara, både för mindre 
krävande arters skull och för värdekärnornas funktion som spridningskällor för mer specialiserade 
arter. 

6.1.6. Värdekärnor nära tätorter  
Värdekärnor såväl inom som utanför värdetrakter och som ligger inom 500 meter från en tätort18 
prioriteras i många fall för formellt skydd, i synnerhet om de är av hög kvalitet och utgörs av en 
prioriterad skogstyp. Bevarandet av dessa värdekärnor är en av många viktiga åtgärder för att 
säkerställa människors möjlighet för rekreation och friluftsliv i skogar nära tätorten.  

6.1.7. Utvecklingsmarker kan ingå vid naturreservatsbildning  
Vid avgränsning av ett naturreservat ska ändamålsenliga gränser eftersträvas enligt de principer som 
ges i Naturvårdsverkets vägledning.19 En viss mängd utvecklingsmark med påtaglig 
utvecklingspotential liksom skyddszoner och arronderingsmark kan ingå. Andelen värdekärna bör 
normalt uppgå till minst 70 % av den produktiva skogsmarksarealen.  

Det bör uppmärksammas att principerna om utvecklingsmarker ska tillämpas restriktivt och i de 
enskilda fallen avvägas mot behovet av att istället skydda värdekärnor på annan plats.  

Marker av detta slag ska således ingå i reservat enbart för att skapa ekologisk funktionalitet. Inom 
ramen för detta syfte ska skydd och skötsel tillämpas som innebär att utvecklingsmarken utvecklas 
till värdekärna på kortast möjliga tid.  

Vid avgränsande av utvecklingsmark tillämpas ett landskapsperspektiv. Utvecklingsmark ska vara av 
samma eller liknande skogstyp som värdekärnan, prioriterad skogstyp, skogstyp som ligger till grund 
för utpekandet av värdetrakt eller av samma skogstyp som en närliggande värdekärna. Ett längre 
tidsperspektiv kan tillämpas om reservatet domineras av ädellövrik skog.  

18 SCB 2010. Tätorter, småorter och fritidshusområde. www.scb.se.   
19 Naturvårdsverket 2008. Planering av naturreservat − vägledning för beskrivning, indelning och avgränsning. Rapport 5788. 
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Följande typer av utvecklingsmarker ska prioriteras lågt under etappmålsperioden: 

• utvecklingsmarker till objekt med skogstyper präglade av storskaliga störningar, t.ex.
tallskogar där arterna generellt har en högre spridningsförmåga.

• utvecklingsmark till värdekärnor med mer ordinära skogsbiologiska värden
• utvecklingsmark utanför värdetrakter
• utvecklingsmark runt icke prioriterade skogstyper.

Principerna ovan kan även vara vägledande för avgränsning av naturvårdsavtal. 

6.2. Högt naturvärde på beståndsnivå 

De viktigaste naturvärdena på beståndsnivå är:
- nyckelelement
- artförekomster
- skogshistorik

Vid bedömningen av naturvärdet på beståndsnivå ska dessa faktorer vägas samman. 

Ett område kan ha högt naturvärde på beståndsnivå utan att samtliga dessa tre naturvärden är höga, 
t.ex. kan ett bestånd ha högt naturvärde enbart tack vare förekomsten av en stor mängd rödlistade
arter.

6.2.1. Nyckelelement  
Nyckelementen beskrivs närmare i Skogsstyrelsens handbok för inventering av nyckelbiotoper20. 

6.2.2. Artförekomster  
Antalet kända arter är ofta beroende av inventeringsinsatsen, något som är viktigt att 
uppmärksamma i utvärderingen av artförekomster. En viktig bedömningsgrund är antal, 
populationsstorlek och kategori av rödlistade arter. Generellt värderas arter från de högre 
rödlistekategorierna högre än de från de lägre kategorierna.  

Förekomst av arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen ska också tas med i bedömningen, 
framförallt när förekomsten bedöms vara viktig för artens bevarandestatus.  

Bland de hotade arter som har ett åtgärdsprogram är flera arter skogslevande. Förekomsterna av 
dessa arter ska uppmärksammas vid områdesurvalet. Även förekomster av signalarter bör tas med i 
bedömningen.  

6.2.3. Skogshistorik  
God kännedom om skogs- och markanvändningshistorik är betydelsefull i arbetet med urval av 
områden för formellt skydd. Historiken är central för att förstå uppkomsten av olika 
bevarandevärden samt hur dessa bevaras. Historiska kartor är ett exempel på användbart 
planeringsunderlag. Skoglig kontinuitet och trädkontinuitet är viktig för mindre rörliga arter i 
skogslandskapet.  

20 Skogsstyrelsen 2014. Handbok för inventering av nyckelbiotoper.  
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Hög trädålder och sena successionsstadier är ovanliga företeelser i det brukade skogslandskapet. 
Många arter knutna till gamla träd och sena successionsstadier är i dag därför ovanliga. I flertalet fall 
är ett bestånd värdefullare ju fler gamla träd som förekommer. Medelåldern i beståndet är mindre 
viktig då det är åldern på de äldre och äldsta träden samt deras naturvärdeskvalitet som normalt är 
avgörande. Kvarvarande skogar med långvarig trädkontinuitet bakåt i tiden har ofta höga 
bevarandevärden.  

Ekologiska störningar är betydelsefulla för beståndsstruktur och naturvärden. De ger ofta upphov till 
luckiga och glesa skogar med en ökad grad av solexponering vilket gynnar många rödlistade arter. 
Viktiga störningar som ofta skapar höga naturvärden är brand, översvämningar, stormfällningar, 
insektsangrepp och äldre hävdregimer som bete, slåtter och lövtäkt.  

6.2.4. Värdering av naturvärden på beståndsnivå  
Naturvärden på beståndsnivå värderas i jämförelse med områden av likartad skogstyp. Mängden 
nyckelelement, antal rödlistade arter, brandfrekvens m.m. varierar naturligt från skogstyp till 
skogstyp beroende på markens bördighet, störningsregim samt geografiska läge. Exempelvis 
uppfyller en aspskog som är 130 år kriteriet hög trädålder och/eller ett sent successionsstadium i 
betydligt högre utsträckning än en ekskog av samma ålder. Naturvärden kan generellt inte jämföras 
kvantitativt mellan olika skogstyper utan enbart mellan likartade skogstyper.  

6.3. Hög grad av långsiktig funktionalitet 
Ett områdes långsiktiga funktionalitet för olika arters, skogstypers och processers bevarande varierar 
från art till art, skogstyp till skogstyp och från process till process. Stora värdekärnor, kluster av 
värdekärnor och värdekärnor i värdetrakter har störst möjlighet att hysa de mest specialiserade och 
känsliga arterna även på lång sikt och ska prioriteras vid områdesurval. Små värdekärnor som ligger 
isolerade i ett hårt brukat landskap där långsiktig funktionalitet bedöms som osannolik prioriteras 
lågt när det gäller formellt skydd.  

En enskild värdekärnas långsiktiga funktionalitet beror både på interna beståndsfaktorer och på 
värdekärnans läge i landskapet. En värdekärna med ihåliga ekar kan ha en relativt låg grad av 
konnektivitet med andra värdekärnor om den ligger några kilometer från närmaste håleksområde, 
medan detta avstånd för många brandgynnade tallskogsarter innebär en högre grad av konnektivitet. 

De viktigaste bevarandevärdena för långsiktig funktionalitet är: 

- storleken och formen på den skogsbiologiska värdekärnan
- konnektivitet med andra likartade värdekärnor
- lokalisering i värdetrakt.

6.3.1. Storleken och formen på värdekärnan  
Stora värdekärnor är mer värdefulla än små, om förhållandena i övrigt är likvärdiga. Storleken har 
betydelse för att värdekärnan ska kunna upprätthålla ett så komplett växt- och djursamhälle som 
möjligt. Stora värdekärnor ökar sannolikheten för ökad biotopmångfald, större och mer kontinuerlig 
tillgång på viktiga substrat, fler arter och större populationer samt minskade kanteffekter.  

Storleken har olika betydelse i olika typer av skogar, för olika organismer och i olika delar av landet. 
Vissa skogstyper är naturligt små, t.ex. källmiljöer, och där saknar storlekskriteriet relevans. En 
värdekärna som har formen av en cirkel är i mindre utsträckning utsatt för externa faktorer jämfört 
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med en värdekärna som har en annan form. En värdekärna som är topografiskt, eller på annat sätt, 
skyddad är mindre utsatt för påverkan från omgivningen och formen har därför mindre betydelse. 
Vissa skogstyper t.ex. strandskogar utefter vattendrag och sjöar, liksom många brantskogar har 
normalt en form som starkt avviker från cirkelns vilket gör att detta kriterium för sådana skogstyper 
har mindre relevans. För att en enskild värdekärna ska bedömas uppfylla kravet på långsiktig 
funktionalitet bör den omfatta minst 50 ha för lövskog samt 100 ha för barrskog. 

6.3.2. Ekologisk konnektivitet med andra värdekärnor 
God ekologisk konnektivitet innebär att områden har ett fungerande utbyte, så att individer av olika 
arter kan förflytta sig mellan områdena. Att skapa nätverk av formellt skyddade och frivilligt avsatta, 
såväl stora som små, värdekärnor med god konnektivitet bör prioriteras för samtliga skogstyper.  

Värdekärnornas omgivningar har betydelse för konnektiviteten. Ju mer omgivningarna avviker från 
värdekärnornas utseende, desto svårare blir det att uppnå konnektivitet mellan dem. Det omgivande 
skogsbrukets inriktning, miljöhänsynen, de frivilliga avsättningarna och det formella skyddet av andra 
värdekärnor är sammantaget avgörande för den framtida ekologiska konnektiviteten och viktiga 
faktorer att beakta i arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur. 

I bedömningen av konnektiviteten tas hänsyn till vilken skogstyp det är fråga om. Arter knutna till 
skogstyper som naturligt ofta utsätts/utsatts för storskaliga störningar är oftast mer mobila. 
Typexemplet är organismer knutna till brandpräglade tallskogar. Brandpräglade tallskogar som 
förekommer i ett brukat landskapsavsnitt kan fungera tillsammans. Föryngringsytor med sparade 
evighetsträd och grov död ved har dessutom bättre möjligheter att fungera förstärkande och 
sammanbindande för dessa värdekärnor än för andra skogstyper.  

6.3.3. Lokalisering i värdetrakt  
En värdekärna som ligger i en värdetrakt för dess skogstyp med medel eller hög prioritet för formellt 
skydd prioriteras framför ett likartat område som ligger utanför värdetrakt eller i trakt med låg 
prioritet för formellt skydd. Genom att prioritera värdetrakter i arbetet med såväl formellt skydd som 
frivilliga avsättningar ökar möjligheten för att arealen kvarvarande livsmiljöer hamnar över de kritiska 
tröskelvärdena för de mest känsliga arterna knutna till värdetraktens skogstyp.  

6.3.4 Lokalisering i kluster  
Om värdekärnor ligger i kluster där det kan anses att ekologisk konnektivitet råder, ska den 
sammanlagda arealen skogsbiologisk värdekärna räknas samman vid bedömning av storlekskriteriet. 
Vid bedömning av kluster och sammanräkning av arealer ingår både formellt skyddade och frivilligt 
avsatta värdekärnor.  

Med kluster avses en samling av värdekärnor av samma skogstyp som tillsammans utgör minst 50 ha 
för lövskog, respektive 100 ha för barrskog, och där avståndet är max 500 m mellan värdekärnorna. 

6.4. Prioriterad skogstyp 
De skogstyper som Sverige bedöms ha ett internationellt ansvar för eller som bedöms vara 
underrepresenterade i det befintliga formella skyddet kallas här för prioriterade skogstyper. 
Prioriterade skogstyper utgör en av prioriteringsgrunderna för formellt skydd. Grundkravet, att ett 
område som ska skyddas ska utgå från en skogsbiologisk värdekärna, måste uppfyllas även för dessa 
skogstyper.  
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Följande nationellt prioriterade skogstyper förekommer i Västra Götalands län: 

 Ädellövskog, inklusive hassellundar, i nemoral och boreonemoral region. I huvudsak
homogen ädellövskog (>70% löv, >50% ädellöv). Naturbetesmarker förstärker naturvärdena

 Triviallövskog med ädellövinslag. Lövskogar med 20 - 50% ädellöv. Naturbetesmarker
förstärker naturvärdena.

 Kalkbarrskog. Barrskog på kalkrik mark eller andra marker med höga halter av baskatjoner. I
ett internationellt perspektiv bedöms de stora arealerna av artrika kalkbarrskogar på
Gotland, Stockholm, Uppsala och Jämtlands län vara särskilt viktiga att lyfta fram.

 Skärgårdsnaturskogar. Samling av öar, holmar och skär med naturskog invid kust inklusive
kringliggande vatten. Fastlandskogar i anslutning till skärgårdar inräknas upptill 300 meter
inåt land. Här räknas även skärgårdar i Vänern.

 Medelålders – sena lövsuccessioner på frisk mark i boreal och boreonemoral region.

 Sandbarrskogar på sand eller grusmark.

 Större myr- och naturskogsmosaiker i boreal och boreonemoral region. Ett större
sammanhängande odikat myr- och naturskogsområde, där skogsmarken till största delen
består av värdekärna men även av nödvändiga skyddszoner. Fastmarksskog förekommer i
mosaikartade blandningar med öppen eller trädklädd myr. Öppet vatten i form av gölar,
tjärnar och rinnande vatten ingår nästan alltid. Med större menas i boreonemoral region mer
än 500 hektar.

 Svämlövnaturskogar. Omfattande lövskogar längs flacka stränder och i älvars närhet, samt
lövssumpskogar med rörligt markvatten och av översilningstyp.

 Äldre betespräglad skog. Tydligt betespräglade skogar med äldre, extensivt nyttjat barr-, löv- 
eller blandskogsbestånd som uppkommit genom naturlig föryngring. Områdena har under
skogens uppväxt och mognad utan längre uppehåll betats åtminstone in på 1960-talet av
hästar, nötkreatur, får eller getter.

 Skogar med hög bonitet. Hög bonitet definieras enligt tabell 4.

Region Trädslag Ståndortsindex 
(m)  

Nordboreal Tall 22 

Gran 20 

Sydboreal Tall 26 

Gran 28 

Boreonemoral Tall 28 

Gran 30 

Nemoral Tall 28 

 Tabell 4. Skogar med hög bonitet. Nedre ståndortsindex per SUS-region. 
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6.4.1. Prioriterad skogstyp för Västra Götalands län 
Inom länet har behovet av att komplettera de nationellt prioriterade skogstyperna med särskilt 
betydelsefulla skogar för länet identifierats. Det gäller skogstyper och arter med en utbredning och 
förekomstfrekvens som motiverar särskilda bevarandeåtgärder.  

Inom framförallt de västra delarna av länet är förekomsten av sällsynta arter av suboceaniska lavar 
knutna till asp betydelsefull. Arterna är beroende av en hög och jämn luftfuktighet ofta i 
nederbördsrika områden och de är känsliga för ingrepp som påverkar luftfuktigheten i högre grad. 
Dessa artrika miljöer utgörs ofta även till stor del av gran och hotas av avverkning, vilket motiverar 
särskilda bevarandeåtgärder. 

Prioriterad skogstyp för Västra Götaland är: 

 Asprika skogar löv- eller barrblandskogar med ett rikt inslag av asp, 20 - 30%, eller med ett
mindre inslag av mycket gamla aspar. Miljöerna är ofta artrika med arter knutna till asp.

Även denna prioriterade skogstyp utgör en av prioriteringsgrunderna för formellt skydd. 
Grundkravet, att ett område som ska skyddas ska utgå från en skogsbiologisk värdekärna, måste 
uppfyllas även för denna skogstyp.  

6.5. Andra bevarandevärden 

6.5.1. Tätortsnära skogar  
Skogen är på de flesta håll i länet en viktig friluftsmiljö och utgör en central del av vårt landskap. De 
skogar som nyttjas mest är de skogar som ligger nära där vi bor. Eftersom 85 procent av Sveriges 
befolkningen bor i tätorter21 är den tätortsnära skogen av särskild betydelse för skogens sociala 
värden. I första hand ska kommunernas planering vara ett skydd mot exploatering, för exempelvis 
bebyggelse, men detta är inte alltid tillräckligt.  

För att uppnå friluftslivsmålen behöver insatserna för bevarande av områden som resurs för 
friluftslivet fortsätta. Tätortsnära objekt prioriteras därför särskilt i strategin. Som tätortsnära objekt 
räknas värdekärnor som ligger inom 500 m från en tätort. Den del av en värdekärna som delvis ligger 
utanför 500-meterszonen ingår också, om den är av samma skogstyp. I valet mellan två tätortsnära 
värdekärnor är det viktigt att ta hänsyn till friluftslivets behov. 

6.5.2. Tydliga synergier med andra miljökvalitetsmål  
Områden med höga skogliga naturvärden som samtidigt är viktiga för måluppfyllelsen av andra 
miljökvalitetsmål prioriteras högre än jämförbara skogar som enbart bidrar till uppfyllandet av 
miljömålet Levande skogar. Det är sannolikt endast en mindre del av de skogsbiologiska 
värdekärnorna som kan sägas ha tydliga synergier med andra bevarandeinsatser för dessa 
miljökvalitetsmål. Viktiga exempel gäller övergången mot odlingslandskap och skogsbiologiska 
värdekärnor som fungerar som skyddszoner mot värdefulla myrar, sjöar och vattendrag.  

Vart och ett av dessa värden kan generera poäng i sammanvägningen, men totalt räknas endast ett 
poäng.  

21 SCB (2010) Tätorter, småorter och fritidshusområde.www.scb.se  
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Ett rikt odlingslandskap  
Det finns stora natur- och kulturmiljövärden i övergången mellan skogs- och odlingslandskapet. 
Trädbiotoper och mosaiklandskap i igenväxande rester av odlingslandskapet är livsmiljö för många 
arter, bland dem många rödlistade arter. Bevarandet av sådana, normalt beteskrävande, 
mosaikområden bidrar till måluppfyllelsen för miljömålet Ett rikt odlingslandskap och är prioriterat 
inom naturvården.  

För att skyddet av en skogsbiologisk värdekärna ska anses ha synergieffekt med Ett rikt 
odlingslandskap ska det stärka värdekärnor i odlingslandskapets värden. Dessa kan exempelvis 
identifieras genom ängs- och betesmarksinventeringen.  

Myllrande våtmarker 
Många myrskyddsobjekt har inslag av sumpskog eller skog på fastmarksholmar, uddar och 
randområden. Skogarna kan vara av naturskogskaraktär med skogsbiologiska värden som gör att de 
kan betecknas som värdekärnor. En betydande skogsareal i myrskyddsobjekten har dock påverkats 
av skogsbruk och saknar därmed sådana värden.  

För att det ska bedömas som synergieffekt mellan Levande skogar och Myllrande våtmarker 
prioriteras skogsbiologiska värdekärnor som finns i myrskyddsplanen och är högt prioriterade i 
våtmarksinventering.  

Levande sjöar och vattendrag  
Kriterier för värdefulla biotoper i och i anslutning till sjöar och vattendrag har definierats av Havs- och 
vattenmyndigheten. Enligt etappmålet för skydd av landområden, sötvattensområden och marina 
områden ska skyddet av sjöar och vattendrag öka. Där framgår också att skydd eller anpassat 
brukande i närområdet av sjöar och vattendrag behövs. Inom arbetet med formellt skydd av 
värdefulla naturområden på skogsmark prioriteras skogsbiologiska värdekärnor i anslutning till och 
som bedöms stärka värdena i särskilt utpekade skyddsvärda sjöar och vattendrag. 

Här måste man även bedöma effekterna att endast en mindre del av en sträcka längs ett vattendrag 
skyddas. I vissa fall krävs kanske att det finns frivilliga avsättningar eller anpassat brukande längs 
andra delar av vattendraget för att skyddet ska kunna bedömas ha synergieffekter.  

6.5.3. Tydliga synergier med rekreation, friluftsliv och folkbildning  
Skogar med höga naturvärden är ofta viktiga även för rekreation, friluftsliv och folkbildning. 
Utflyktsmål och områden för semestervistelse och turism har också betydelse för skogens sociala 
värden. Tätortsnära områden (se 6.5.1) är kanske de som flest människor nyttjar, men det kan finnas 
synergieffekter även för andra miljöer än det tätortsnära, t.ex. storslagna vildmarksområden, 
besöksmål, riksintressen friluftsliv m.m.  

För att poäng ska ges för synergier mellan skyddet av en skogsbiologisk värdekärna och värden för 
rekreation, friluftsliv och folkbildning – utöver det som gäller tätortsnära läge enligt avsnitt 6.5.1 - 
behöver den ha stor betydelse för dessa värden och kräva formellt skydd för att de ska bestå. 

6.5.4. Tydliga synergier med kulturmiljövården  
I många fall innehåller skogliga värdekärnor även höga kulturmiljövärden. Det kan vara allt ifrån 
punktvis förekommande fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar till hela kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och landskap. Även det biologiska kulturarvet med t.ex. hävdgynnade arter och 
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naturtyper har ofta stora kulturmiljövärden. I många fall bidrar kulturarvet även till ett områdes 
upplevelsevärde och området får då ett högre bevarandevärde. Skogliga värdekärnor i områden som 
utgör en mosaik av skogar och odlingslandskap med höga natur- och kulturvärden prioriteras. Det 
formella skyddet ska inte skada kulturmiljön och förvaltning för kulturmiljövärdena ska inte riskera 
att skada de skogsbiologiska värdena.  

För att skyddet av en skogsbiologisk värdekärna ska anses ge synergieffekter för kulturmiljövården 
behöver skyddet samtidigt bidra till att bevara det kulturhistoriska värdet.  

6.5.5. Tydliga synergier med andra samhälleliga värden  
I vissa fall kan det finnas andra samhälleliga värden där det finns tydliga synergier med ett 
områdesskydd. Det kan exempelvis handla om ett skogsområdes värde för forskning och 
undervisning eller värde som genresurs. 

6.6. Praktiska prioriteringar 
Urvalet av värdekärnor som ska skyddas formellt utgår från det som beskrivs i 6.1 – 6.5. Bland de 
områden som fyller kraven för formellt skydd enligt 6.1 – 6.5 kan ibland praktiska prioriteringar 
tillämpas. T.ex. för att hindra att naturvärdena försämras men också för att formellt skydd och 
frivilliga avsättningar ska kunna komplettera varandra så att etappmålet fylls med så mycket skog 
med höga naturvärden som möjligt.  

6.6.1. Brukningsenheter med hög andel nyckelbiotop eller markägare med stora arealer  
Nyckelbiotoper på brukningsenheter med mer än 5 % nyckelbiotopsareal (dock minst 3 ha) 
prioriteras för formellt skydd. Denna prioritering gäller för den del av nyckelbiotopsarealen som 
överstiger 5 % av brukningsenheten.  

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen ska ta initiativ till formellt skydd av nyckelbiotoper på de 
brukningsenheter som har högst andel eller störst areal nyckelbiotoper. Samtidigt ska myndigheterna 
prioritera formellt skydd på de nyckelbiotopsrika brukningsenheter där nyckelbiotopsarealen 
överstiger 5 % (dock minst 3 hektar) i det fall en markägare lämnat in en intresseanmälan om 
formellt skydd för den aktuella nyckelbiotopen. Denna prioritering tillämpas även för nyckelbiotoper 
som enbart uppfyller grundkravet, också sådana som inte skulle ha blivit prioriterade för formellt 
skydd inom etappmålet, enligt prioriteringsmodellen.  

Fram till och med år 2020 kommer Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen att ta kontakt med de 
markägare som har störst andel nyckelbiotop utanför formellt skydd. Syftet är att påbörja en dialog 
och att erbjuda skydd.  

6.6.2. Akut hotbild mot prioriterat område 
Myndigheterna ska arbeta förebyggande för att förhindra avverkningar och andra arbetsföretag som 
påtagligt försämrar naturvärdena i områden som har sådana bevarandevärden att de bör prioriteras 
för formellt skydd.  

För att kunna arbeta systematiskt med strategins prioriteringsprinciper är det viktigt att antalet 
ärenden som initieras av avverkningsanmälningar minimeras. Detta är ett delat ansvar mellan 
myndigheterna och skogsnäringen. Genom att tillhandahålla uppdaterad information om värdefulla 
skogar ges skogsbruket liksom andra aktörer möjlighet att ta sitt ansvar för att områdena inte anmäls 
för avverkning eller andra skadliga åtgärder. En löpande samverkan mellan myndigheter och 
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skogsnäring t.ex. inom ramen för arbetet med grön infrastruktur och värdetrakter är ett sätt att 
utbyta information och skapa förutsättningar för ett arbete som är mer proaktivt än reaktivt.  

Köp eller intrångsersättning i ett skogsområde förutsätter att naturvärdena i området är tillräckligt 
väl kända och så höga att formellt skydd bör genomföras. Ibland kan det krävas ytterligare 
inventeringar innan det är möjligt att bedöma om ett område är prioriterat för skydd eller inte. När 
reservatsbildning initieras på grund av akut hotbild mot en del av ett prioriterat område bör man 
inleda planering för formellt skydd även för övriga delar av området. Detta gäller även vid 
erbjudande av köp av en del av ett prioriterat område. Den fortsatta planeringen ska säkra såväl 
naturvärdena i hela området som nyttan av den första investeringen.  

Akut hotbild mot område med fridlyst art  
Då en art som är fridlyst i artskyddsförordningen och som riskerar att påverkas negativt, 
uppmärksammas i samband med avverkningsanmälan, ska det på ett tidigt stadium bedömas om 
området är prioriterat för skydd. Om området är prioriterat för skydd ska process för områdesskydd 
inledas. I övrigt är förekomst av enskild fridlyst art inte skäl i sig att formellt skydda skog.  

6.6.3. Markägarinitiativ till formellt skydd – Nya Komet  
Ärenden som initieras till följd av markägares intresseanmälningar om formellt skydd bedöms enligt 
prioriteringsmodellen. 

Myndigheternas öppna ärenden om formellt skydd liksom akuta hot av högt prioriterade områden 
bör prioriteras framför nya förslag från markägare. Samtidigt är det viktigt att nya initiativ från 
markägare kan tas om hand. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen avser därför att se till att det i 
respektive budget för ersättningar till markägare finns utrymme så att prioriterade områden som 
föreslås av skogsägarna kan ersättas.  

6.6.4. Försäljning av prioriterat område  
En fastighetsförsäljning aktualiserar ofta föryngringsavverkning eller gallring. Om ett område som är 
prioriterat inom etappmålet kommer ut till försäljning ska länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen överväga 
möjligheten att köpa in eller intrångsersätta området innan försäljningen sker. Detta görs i övrigt på 
samma sätt som vid akut hotbild.  

6.6.5. Eget ansvar för prioriterat område  
Markägare som har önskemål om att långsiktigt och frivilligt bevara naturvärdena i områden där ett 
ärende för formellt skydd har inletts ska normalt kunna göra så. Den frivilliga avsättningen behöver 
då dokumenteras och markägaren ska informeras om miljöbalkens bestämmelser i 12 kap 6 § om 
skyldigheten att inför åtgärder som väsentligen kan skada naturmiljön samråda med ansvarig 
tillsynsmyndighet. Ett område som finns som en del av ett reservatsobjekt eller ett 
biotopskyddsområde kan dock behöva inkluderas i det formella skyddet även om markägaren 
föredrar att avsätta området frivilligt. Bedömningen av hur man ska tillämpa detta avgörs med 
utgångspunkt från förutsättningarna i det enskilda fallet.  

6.6.6. Kommunal finansiering av minst halva kostnaden för områdesskydd  
Kommunerna ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina geografiska 
gränser. De har därmed en nyckelroll för att bevara skyddsvärd natur och områden av betydelse för 
friluftslivet. Samarbetet mellan stat och kommun bör utvecklas för att stimulera ytterligare insatser 
där kommunerna kan initiera arbetet.  
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Områden där kommuner står för minst halva kostnaden i samband med bildande av naturreservat 
prioriteras högre för områdesskydd. Denna prioritering tillämpas även för områden som enbart 
uppfyller grundkravet, men i möjligaste mån bör sådana områden också mer allmänt omfattas av 
strategins prioriteringar.  

6.6.7. Skötselbehov  
Ett område som är i akut behov av skötsel för att bevara värdena ges högre prioritet än ett i övrigt 
jämförbart område där skötselbehovet inte är akut. Graden av akut behov bestämmer hur tungt 
detta väger.  

I vissa fall kan en ändamålsenlig skötsel av ett område bedömas som svårgenomförbar. Detta gäller 
till exempel bete av mindre områden långt belägna från aktiva brukare. I dessa fall bedöms 
naturvärdena utifrån den skogstyp som kommer att uppstå utifrån den skötsel som är realistisk att 
genomföra också på längre sikt.  

6.6.8. Stor andel skogligt eller tekniskt impediment  
Om ett område har en stor andel impediment eller lågproduktiv skog, vägs detta in så att området 
prioriteras lägre för formellt skydd. Områden som har höga skogsbiologiska värden men som i 
praktiken är svåra, eller inte så lönsamma, att avverka är ofta lämpliga att bevara genom frivilliga 
avsättningar. Detta gäller särskilt om området inte omges av några lämpliga utvecklingsmarker på 
mer produktiv mark. Typexempel på områden av den här karaktären är svårtillgängliga berg- och 
rasbranter, öar eller myrholmar. Detta arbetssätt bidrar till en samordning av det formella skyddet 
och de frivilliga avsättningarna för att totalt sett skydda så värdefull skog som möjligt inom 
etappmålet.  

6.6.9. Natura 2000  
Natura 2000-områden betraktas som redan formellt skyddade i etappmålshänseende (dvs. arealerna 
har inräknats i etappmålet), även om skyddet inte har formaliserats med till exempel föreskrifter mot 
skogsbruk. Områden som är med i Natura 2000 och i behov av formellt skydd ska enligt 16 § 
områdesskyddsförordningen vara generellt prioriterade i skyddsarbetet. Behovet av formellt skydd 
avgörs i varje enskilt fall22.  

Både länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ansvarar för att prioritera skyddsarbetet för Natura 2000-
områden och det finns ett tydligt gemensamt ansvar för att Natura 2000-områden skyddas effektivt 
och rättssäkert. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bör därför samarbeta nära också kring formellt 
skydd av Natura 2000-områden. Skogsstyrelsen och länsstyrelsen bör gemensamt tydliggöra vilken 
skyddsform som är lämpligast i det enskilda fallet.  

6.7. Sammanvägning av bevarandevärden 
För att kunna bedöma vilka områden som ryms inom det regionala arealmålet för formellt skydd och 
för att prioritera bland dessa objekt görs en sammanvägning av bevarandevärdena. Alla kända 
värdekärnor utanför formellt skydd i länet bedöms, men dokumenterade frivilliga avsättningar och i 
synnerhet mindre värdekärnor ges en lägre prioritet för formellt skydd.  

22 Naturvårdsverket 2003. Natura 2000 i Sverige.  

70



Vid sammanvägningen används nedanstående arbetsgång i två steg: 

1. Områdena rangordnas utifrån deras sammanvägda bevarandevärden
2. De praktiska prioriteringarna vägs in. I praktiken kommer dessa i viss mån att påverka
prioriteringsordningen under hela genomförandeprocessen.

En preliminär bedömning av de mest skyddsvärda områdena, utifrån dagens kunskap, tas på detta 
sätt fram för kända värdekärnor. Därefter bedöms vilka områden som ryms inom den kvarvarande 
arealen av etappmålet. Materialet är ett levande underlag som förändras i takt med att kunskaperna 
om värdefulla områden i länet förbättras liksom då eventuella ytterligare etappmål beslutas. 
Nytillkomna värdekärnor ska bedömas och kan också prioriteras för skydd om de ryms inom 
arealmålet.  

6.7.1. Sammanlagda bevarandevärden 
För att den samlade vägningen mellan olika värderingsgrunder ska spegla strategins intentioner och 
utgångspunkter har alla värderingsgrunder utom den sista getts ett utrymme på maximalt 2 poäng. 
För andra miljökvalitetsmål och allmänna intressen är det samlade utrymmet maximalt 1 poäng.  

Högt naturvärde på beståndsnivå  
Två poäng ges om objektets värden på beståndsnivå bedöms tillhöra den bättre hälften av 
värdekärnorna i länet, annars ges noll poäng. 

Hög grad av långsiktig ekologisk funktionalitet  
En värdekärna inom en värdetrakt för dess skogstyp med medel eller hög prioritet för områdesskydd, 
i kluster, eller som i sig själva är större än ca 50 ha bedöms ha högre grad av långsiktig funktionalitet 
och ges två poäng, övriga ges noll poäng. 

Prioriterad skogstyp  
Om mer än hälften av områdets areal är prioriterad skogstyp ges det två poäng, annars noll poäng. 

Friluftsliv  
Friluftslivet får ökad tyngd genom att tätortsnära värdekärnor ges två poäng, värdekärnor längre bort 
från tätort ges noll poäng.  

Andra miljömål och övriga bevarandevärden  
Värdekärnor som har stor betydelse för andra miljökvalitetsmål, kulturmiljövärden och andra 
samhällsintressen kan samlat ges 1 poäng, övriga noll poäng. Det är väsentligt att fokus ligger på 
synergier mellan skogsbiologiska värden och andra värden. Störst potential för sådana synergier 
bedöms finnas för vatten- och våtmarksmiljöer.  
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Tabell: Poängmodell för prioritering av objekt i den reviderade strategin 

Värderingsgrund Poäng Kriterium 

A Naturvärden på beståndsnivå 2 Bedöms tillhöra länets 

bättre hälft av värdekärnor 

B 
Objektets långsiktiga ekologiska 

funktionalitet 
2 

Värdekärnan är större än 

50 ha för lövskog resp. 

100 ha för barrskog eller 

inom kluster* eller inom 

värdetrakt för 

värdekärnans skogstyp 

samt med medel eller hög 

prioritet för formellt skydd. 

C 
Objektets innehåll av prioriterade 

skogstyper  
2 

Mer än hälften av arealen 

består av prioriterad 

skogstyp 

D Tätortsnära läge 2 

Värdekärna helt eller 

delvis inom 500 m från 

tätorts-avgränsning enligt 

SCB 

E 

Synergier mellan skogsbiologiska 

värden och värden i andra 

miljökvalitetsmål och allmänna 

intressen  

1 Starka synergier 

Maximal poäng 9 

*Med kluster avses en samling av värdekärnor av samma skogstyp som tillsammans
utgör minst 50 ha för lövskog, respektive 100 ha för barrskog och där avståndet är max 500 m mellan
värdekärnorna.

7. Val av lämplig bevarandeform

Här ges några riktlinjer för hur de olika bevarandeformerna bör användas i arbetet med formellt 
skydd av värdefulla skogar.  

7.1. Naturreservat 
Naturreservat på skogsmark ska normalt användas för: 

- större värdekärnor eller koncentrationer av mindre eller större värdekärnor
- sammansatta områden med flera olika värdefulla naturmiljöer, t.ex. skogliga värdekärnor vid

vattenmiljöer, myrar eller odlingsmark
- större områden med sådant skötselbehov att en skötselplan krävs
- större områden där skyddszoner krävs för att långsiktigt bevara naturvärdena
- områden där viss mängd utvecklingsmark bör inkluderas för att bevara naturvärdena på längre

sikt.
Länsstyrelsen bör fatta beslut om naturreservat inom ett år från det datum då köp och/eller 
intrångsersättning för reservatsbildande är färdigförhandlad för huvuddelen av det antal fastigheter 
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och den områdesareal som ska bli naturreservat. För att säkerställa att beslut enligt miljöbalken finns 
på plats för intrångsersatt skogsmark bör länsstyrelsen fatta beslut snarast möjligt och använda 
möjligheten till delbeslut i hög utsträckning. Målet bör vara att minska antalet öppna ärenden och att 
antalet färdiga beslut ska vara mångdubbelt fler än antalet nya ärenden.  

När naturreservat bildas ska följande grunddokument tillämpas: 
- Processen kring bildande av naturreservat beskrivs av Naturvårdsverket i fastställda vägledningar,
vilka i synnerhet riktar sig till länsstyrelserna och kommuner. Se Naturvårdsverket;
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-omraden/Process-att-
bilda-naturreservat/.
- Processen kring planering av naturreservat beskrivs närmare i vägledningen; Planering av
naturreservat − vägledning för beskrivning, indelning och avgränsning. Naturvårdsverket 2008
rapport 5788.

7.2. Biotopskyddsområde 
Vad som kan skyddas som biotopskyddsområde regleras i förordningen om områdesskydd 
(1998:1252) och Skogsstyrelsens allmänna råd om områdesskydd (SKSFS 2013:1). I de allmänna råden 
definieras 19 skogstyper som kan skyddas med beslut om biotopskyddsområde.  

Biotopskydd ska användas för: 
- områden som normalt inte överstiger 20 hektar och som uppfyller biotopskyddskriterierna
- områden som inte kräver skötselplan för förvaltningen.

Biotopskyddsområden kan ofta bildas förhållandevis snabbt. Det gör dem lämpliga i situationer då 
prioriterade områden, av ett snabbt och tvingande skäl, behöver få ett formellt skydd.  
Biotopskydd är mindre lämpligt i de fall där det krävs en skyddszon runt biotopen för att 
naturvärdena långsiktigt ska bevaras. I ett biotopskyddsområde får inte heller utvecklingsmark 
inkluderas. 

När biotopskyddsområden bildas ska följande grunddokument tillämpas: 
- SKSFS 2013:1:1 Skogsstyrelsens allmänna råd till 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och 6 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
- Rutin – Bildande av biotopskyddsområden. Skogsstyrelsens beslutsprotokoll 28/2014.
- Biotopskyddsområden. Vägledning om tillämpning av 7 kapitlet 11 § miljöbalken. Naturvårdsverkets
handbok 2012:1. December 2012.

7.3. Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal kan användas för: 
- områden där markägaren är villig att ta en större del av naturvårdsansvaret själv
- områden där även skyddszoner krävs för att bevara naturvärdena
- områden där även viss mängd utvecklingsmark är lämplig att inkludera för att utveckla
naturvärdena
- områden med höga sociala värden inom framför allt privatskogsbruket
- områden med förekomst av art som omfattas av åtgärdsprogram
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- områden med skötselbehov där markägaren har möjlighet att göra egna insatser.

Naturvårdsavtal används också för att under begränsad tid och mot ersättning skydda områden med 
värdefull skog, men där exakt omfattning och skyddsform behöver utredas närmare. Alla avtal 
förutsätter att markägaren är intresserad av att med staten ingå ett avtal med en begränsad 
ekonomisk ersättning.  

När naturvårdsavtal tecknas ska följande grunddokument tillämpas: 
- Naturvårdsavtal – riktlinjer för tillämpning (2013). Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens
gemensamt fastställda riktlinjer. Riktlinjerna är vägledande för myndigheterna och länsstyrelserna
och utgör stöd för kommunernas arbete med naturvårdsavtal.
- Naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden (2014). Gemensamt fastställt PM av
Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen som syftar till att ge stöd och ramar för Skogsstyrelsens,
länsstyrelsens och kommunernas arbete med handläggning av naturvårdsavtal för områden med
höga sociala värden.
- Handläggning av naturvårdsavtal (2016). Skogsstyrelsens beslutsprotokoll
32:2016.

7.4. Frivilliga avsättningar 
Frivilliga avsättningar är särskilt lämpliga och önskvärda för: 
- värdekärnor där markägaren är villig att ta hela naturvårdsansvaret själv
- värdekärnor som inte kan prioriteras för formellt skydd men som stöder en grön infrastruktur.

7.5. Kombinationer av olika bevarandeformer 
Kombinationer av olika bevarandeformer kan vara särskilt lämpliga i värdetrakter, där 
skyddsnivåerna bör vara extra höga eller där det av något skäl, t.ex. de som nämns under 
skyddsinstrumenten ovan, är lämpligt att använda olika skyddsinstrument för närliggande områden. 
Den samlat bästa lösningen ska väljas utifrån de förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Formellt 
skydd av skyddsvärda områden utanför värdetrakter, tillsammans med frivilliga avsättningar och 
miljöhänsyn, bidrar även till en grön infrastruktur. 

8. Revidering, komplettering och uppföljning

8.1. Översyn och komplettering av strategin 
Denna reviderade strategi gäller för hela etappmålsperioden och i tillämpliga delar även därefter.  
I samband med eventuellt nya etappmål för skydd av skog eller senast då etappmålet är nått avser 
myndigheterna att göra en strategisk utvärdering och översyn av det formella skyddet av skogsmark. 
Utvärderingen ska särskilt behandla behovet av prioriteringar utifrån representativitet och 
funktionalitet och förväntas dra nytta av ny kunskap som kommer fram under de närmaste åren, 
bland annat i arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur. 
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8.1.1. Nyckelbiotopsinventeringen 2018 – 2027 
Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att genomföra en ny landsomfattande 
nyckelbiotopsinventering under perioden 2018 – 2027. Nyckelbiotopsinventeringen syftar till att 
identifiera, avgränsa samt registrera nyckelbiotoper i hela landet. I uppdraget ska Skogsstyrelsen 
säkerställa att inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv. Det är 
sannolikt att denna inventering kommer att innebära ny kunskap om förekomsten av värdekärnor i 
länet. Denna strategi bör därför kompletteras/revideras framöver med avseende på värdetrakternas 
utbredning m.m. utifrån ny kunskap som framkommer av inventeringen.  

8.1.2 Sandbarrskog 
Sandbarrskog är en av de nationellt prioriterade skogstyperna enligt denna strategi. I Västra 
Götalands län finns förutsättningar för höga naturvärden knutna till denna naturtyp på flera håll i 
länet men kännedomen är dålig om värdekärnor o liknande.  

Naturtypen sandbarrskog är generellt ganska påverkad av skogsbruk jämfört med flera andra 
prioriterade naturtyper i skogsstrategin samtidigt som bevarandevärdena kan klara sig förhållandevis 
bra med ett anpassat skogsbruk. Formellt skydd behöver därför inte alltid vara nödvändigt för att 
klara en stor del av bevarandevärdena, utan man kan sannolikt nå ett relativt bra resultat med 
frivilliga avsättningar, förstärkt hänsyn eller ett anpassat skogsbruk. Länsstyrelsen ser stora 
möjligheter att arbeta med dessa åtgärder inom ramen för arbetet med bl.a. grön infrastruktur.  

Länsstyrelsen avser att inventera sandbarrskogar i länet under perioden 2018 – 2020. Denna strategi 
bör därför kompletteras/revideras framöver med avseende på värdetrakternas utbredning m.m. med 
hänsyn till vad som framkommer i inventeringen. 

8.2 Årlig uppföljning 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen rapporterar årligen genomförda områdesskydd till regeringen och 
berörda verk. 

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen bör föra en regelbunden dialog för att nå en hög kvalitet och ett 
ändamålsenligt skydd. Det vilar ett gemensamt ansvar på de båda myndigheterna att använda det 
mest lämpliga skyddsinstrumentet i varje enskilt fall. Samrådsmöten bör därför genomföras årligen. 
Vid dessa möten diskuteras årliga genomförandeplaner och lämplig bevarandeform för olika objekt 
samt återkoppling, uppföljning och statistik av genomfört arbete. Det är även lämpligt att vid dessa 
möten också ta upp hur dialog och samverkan med andra berörda aktörer inom länet fungerar och 
vilka möjligheter det finns till att skapa en bred samverkan i bevarandearbetet. 

Även behovet av prioritering av restaureringsinsatser kan bli föremål för en närmare analys. 
Uppföljning bör göras både för att bedöma om myndigheternas arbete sköts effektivt och med rätt 
inriktning i förhållande till uppdraget och för att få underlag för miljömålsuppföljningen. 
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Bilaga 1.
Motivering till värdetrakternas prioritering för formellt skydd 

Nr Namn Prioriteringsklass Motivering 
1 Åråsviken Låg Det uppskattade skyddsbehovet från 2006 var 

rimligt och är uppnått. Därmed är en hög andel 
värdekärnor skyddad i trakten. 

2 Östra Vänerns 
skärgårdsskogar 

Medel Medelhög andel värdekärnor skyddad i trakten.  
Det uppskattade skyddsbehovet från 2006 
överskattades. Dock bedöms det fortfarande finnas 
en relativt stor areal värdekärna lämplig för 
formellt skydd kvar i trakten för samtliga 
skogstyper.  

3 Kållands skärgårdsskogar Hög Stor areal värdekärna i trakten varav en mycket 
liten andel är formellt skyddad.  Det uppskattade 
skyddsbehovet från 2006 var rimligt och dit är det 
långt kvar. 

4 Tiveden Låg Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Det bedömda skyddsbehovet från 2006 var rimligt 
och är uppnått. 

5 Västra Vätterstranden Hög Stora arealer värdekärnor för lövskogar finns i 
trakten och endast en mycket liten andel ligger 
inom formellt skydd idag. Det uppskattade 
skyddsbehovet 2006 var rimligt och dit är det långt 
kvar. 

6a Kinnekulle Låg Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Det bedömda skyddsbehovet från 2006 var rimligt 
och är uppnått. 

6b Lugnåsberget Låg En relativt låg andel värdekärnor är formellt 
skyddade och det är långt kvar till bedömt 
skyddsbehov 2006. Dock anses bedömningen från 
2006 ha överskattat skyddsbehovet, särskilt med 
tanke på de små arealer av värdekärnor som ingår i 
trakten. 

6c Billingen med Valle och 
Klyftamon 

Medel En hög andel av värdekärnor för barrskog är 
skyddad i trakten och en medelhög andel av 
värdekärnor för ädel- och triviallövskog. Det är en 
bit kvar till det bedömda skyddsbehovet från 2006, 
som var en rimlig uppskattning.  Bedömningen är 
att det fortfarande finns relativt stora arealer 
värdekärna lämplig för formellt skydd i trakten för 
alla skogstyper. 

6d Mösseberg Medel En medelhög andel värdekärnor i trakten är 
formellt skyddade idag, dock är det en bit kvar till 
det bedömda skyddsbehovet från 2006, som 
bedöms vara en rimlig uppskattning. Bedömningen 
är att det fortfarande finns relativt stora arealer 
värdekärna för ädel- och triviallövskog lämpliga för 
formellt skydd i trakten. 

6e Ålleberg Låg Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Det bedömda skyddsbehovet från 2006 var rimligt 
och är uppnått 
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6f Planta-, Gerums- och 
Varvsberget 

Hög En medelhög andel av värdekärnorna är skyddade. 
Dock långt kvar till det uppskattade skyddsbehovet 
från 2006, som var rimligt. Det finns fortfarande 
relativt stora arealer värdekärna för ädellövskog 
lämplig för formellt skydd i trakten. 

6g Halle- och Hunneberg Låg Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Det bedömda skyddsbehovet från 2006 var rimligt 
och är uppnått. 

7 Herrljunga och Vårgårdas 
lövskogar 

Hög Ny värdetrakt!  
I värdetrakten finns en stor areal värdekärna för 
ädellöv- och triviallöv, varav endast en liten andel 
är skyddad. 

8 Åsundens lövskogar - 
Kölingared 

Hög I värdetrakten finns en stor areal värdekärna för 
ädellöv- och triviallöv, varav endast en liten andel 
är skyddad. Observera att skyddsbehovet från 
2006 uppskattades för ca halva trakten varför vi 
bedömer att skyddsbehovet har ökat. 

9 Lygnern – Viskans dalgång Hög I värdetrakten finns en stor areal värdekärna för 
ädellöv- och triviallöv, varav endast en liten andel 
är skyddad. Observera att skyddsbehovet från 
2006 uppskattades för ca halva trakten varför vi 
bedömer att skyddsbehovet har ökat. 

10 Anten - Mjörn Medel Det bedömda skyddsbehovet från 2006 är förvisso 
uppnått, men det bedöms som underskattat med 
tanke på den stora arealen värdekärna för ädellöv- 
och triviallövskog som finns i trakten. En medelhög 
andel värdekärnor i trakten är formellt skyddade 
idag. Bedömningen är att det fortfarande finns 
relativt stora arealer värdekärna för ädellövskog 
lämplig för formellt skydd. 

11 Sydöstra Göteborgs 
lövskogar 

Medel Ny värdetrakt!  
I värdetrakten finns en stor areal värdekärna för 
ädellöv- och triviallöv, varav endast en liten andel 
är skyddad. 

12 Risveden Låg En hög andel av värdekärnorna är formellt 
skyddade. Det bedömda skyddsbehovet från 2006 
var rimligt och är uppnått. 

13 Södra Götaälvs dalgång med 
omgivande fjällar 

Medel En medelhög andel av värdekärnorna är skyddade. 
Dock långt kvar till det uppskattade skyddsbehovet 
från 2006, som var rimligt. Därav finns fortfarande 
relativt stora arealer värdekärnor av samtliga 
skogstyper lämpliga för formellt skydd i trakten. 

14 Kungälvs lövskogar Medel En medelhög andel av värdekärnorna är formellt 
skyddade. Det uppskattade behovet från 2006 får 
betraktas som något underskattat och 
bedömningen är att det fortfarande finns 
värdekärnor av ädellövskog lämpliga för formellt 
skydd i trakten 

15 Bohusläns randskogar Medel En medelhög andel av värdekärnorna är formellt 
skyddade. Det uppskattade behovet från 2006 får 
betraktas som något underskattat och 
bedömningen är att det fortfarande finns 
värdekärnor av ädellövskog lämpliga för formellt 
skydd i trakten. 
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16 Bredfjället Låg En hög andel av värdekärnorna är formellt 
skyddade. Det bedömda skyddsbehovet från 2006 
får betraktas som något överskattat 

17 Örekilsälven - Munkedal Hög Endast en liten andel av värdekärnorna i trakten är 
formellt skyddade.  Det uppskattade 
skyddsbehovet från 2006 var rimligt och dit är det 
långt kvar. 

18 Kynnefjäll Låg En hög andel av värdekärnorna är formellt 
skyddade. Det bedömda skyddsbehovet från 2006 
var rimligt och är uppnått 

19 Edsleskog – Dalformationen Medel Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Dock får det uppskattade skyddsbehovet från 2006 
bedömas vara underskattat med tanke på den 
stora areal av värdekärnor som ingår i trakten. Den 
övergripande bedömningen är att det fortfarande 
finns relativt stora arealer värdekärna av samtliga 
skogstyper lämpliga för formellt skydd i trakten. 

20 Stora Le Medel Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Det uppskattade skyddsbehovet från 2006 bedöms 
vara något överskattat. Det bedöms dock 
fortfarande finnas ett stort behov av formellt skydd 
i trakten för samtliga skogstyper. 

21 Tresticklan Låg Hög andel av värdekärnorna är formellt skyddade. 
Det bedömda skyddsbehovet från 2006 var rimligt 
och är uppnått 
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Bilaga 2. 
Ordförklaringar och definitioner 

* Begrepp som markerats med asterisk definierades 2005 inom arbetet med Nationell strategi för formellt skydd
av skog.

Arronderingsmark – Marker utan påvisade naturvärden som medtagits i ett naturreservat främst för att förbättra 
reservatets geografiska utformning av lantmäteri- och/eller skötseltekniska skäl men även för att minska 
intrånget för fastighetsägaren genom att restinnehavet får en lämplig avgränsning.  

Artstock – Artsammansättningen inom ett ekosystem eller geografiskt område. 

Bestånd – En urskiljbar samling träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i 
artsammansättning, ålder, diameter, höjdutveckling m.m. I botanisk och ekologisk mening är betydelsen de 
individer av en art, underart, varietet eller form som finns samlade inom ett begränsat område eller förenklat kan 
man säga alla djur och växter som finns inom ett avgränsat område. Definition enligt Håkansson 2000.  

Bevarandevärden – Se Prioriterade bevarandevärden. 

Biologisk mångfald – Variationsrikedomen inom och mellan arter och hos de ekologiska systemen. Biologisk 
mångfald tas upp för olika nivåer: 1) ekosystem, 2) biotoper, 3) arter och 4) genetisk nivå. Biologisk mångfald 
kan även bedömas och skattas på växtsamhälles- och landskapnivå.  

Biologiska kulturarvet – Biologiska företeelser som uppkommit genom människans nyttjande och hävd av 
landskapets naturgivna resurser samt kulturspridda biologiska resurser, och som i normalfallet inte kan bevaras 
utan människans fortsatta aktiva kulturpåverkan.  

Biotop – Livsmiljön för alla arter inom ett enhetligt ekosystem. Jämför habitat, nedan. 

Biotopstrukturer – Förekomst av olika nyckelelement i en biotop såsom död ved, gamla träd, källor, 
beskuggade block och lodytor.  

Boreal region – se Naturgeografiska regioner.  

Boreonemoral region – Se Naturgeografiska regioner. 

Ekologisk funktionalitet* – god ekologisk funktionalitet råder när tillräcklig mängd habitat för en artstocks 
långsiktiga överlevnad finns i ett landskap där god ekologisk konnektivitet råder.  

Ekologisk konnektivitet – Bindning och fungerande processer mellan områden spridda i landskapet. God 
ekologisk konnektivitet innebär att områden har ett fungerande samband, t.ex. så att individer av olika arter kan 
förflytta sig mellan områdena.  

Ekosystem – Enhetlig del av landskapet med dess organismer och abiotiska (ickelevande) delar. Begreppet kan 
användas i vitt skilda skalor. I begreppet ingår bl.a. växter, djur och flöden av energi, näring och grundämnen. 
62(87)  

Etappmål – Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för miljöarbetet med generationsmål, 
miljökvalitetsmål och etappmål. Generationsmålet anger inriktningen av den samhällsomställning som behöver 
ske för att miljökvalitetsmålen ska nås och syftar till att vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan regeringen 
fastställa etappmål inom prioriterade områden.  

Formellt skydd – formellt skydd i skogsmark omfattar nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde och 
naturvårdsavtal. Jämför områdesskydd.  

Frivillig avsättning – Minst 0,5 ha avsatt sammanhängande produktiv skogsmark där skogsbruk och andra 
åtgärder som kan skada områdets natur- och kulturmiljövärden inte ska utföras. Med frivillig menas att 
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markägaren själv har fattat beslut om att spara området. Avsättningen är således inte en följd av något 
myndighetsbeslut eller formellt avtal. Definition enligt Stål m.fl. 2012. 

Funktionalitet – Se Ekologisk funktionalitet. 

Gynnsam bevarandestatus – En livsmiljös bevarandestatus definieras som summan av de faktorer som 
påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur 
och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses ”gynnsam” 
när:  
- dess naturliga utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är stabila eller ökande, och
- den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall kunna bibehållas på lång
sikt finns, och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och
- bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam enligt definitionen nedan.

En arts bevarandestatus definieras som summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på lång 
sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. Bevarandestatusen för en art 
anses ”gynnsam” när:  
- uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en
livskraftig del av sin livsmiljö, och
- artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig
framtid, och
- det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer
skall bibehållas på lång sikt.

Habitat – Livsmiljön för en enskild art. I den engelskspråkiga användningen av begreppet ingår nu ofta även 
innebörden i det svenskspråkiga begreppet biotop, jämför ovan.  

Hävd – Traditionella brukningsformer inom jord- och skogsbruket. Betesdrift, slåtter och lövtäkt är vanliga 
brukningsformer som ryms inom begreppet.  

Impediment – I skoglig bemärkelse mark var virkesproducerande förmåga är mindre än 1 skogskubikmeter i 
virkestillväxt per ha och år.  

Intrångsersättning – Ersättning till fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt på grund av beslut som 
innebär att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. När det gäller formellt 
skydd kan besluten gälla naturreservat eller biotopskyddsområden.  

Kanteffekt – Förändringar som uppstår i bl.a. artsammansättning och mikroklimat, i övergångszonen mellan två 
biotoper.  

Kluster (av värdekärnor) – En samling värdekärnor som ligger geografiskt koncentrerade i landskapet. 

Konnektivitet – Se Ekologisk konnektivitet.  

Kontinuitet – Sammanhängande tidsperiod, då likartade förhållanden som bestämmer landskapsutvecklingen 
har varit förhärskande i en biotop eller ett landskapsavsnitt. Kontinuitet kan mena olika förhållanden och dessa 
måste anges för att begreppet ska kunna användas på ett meningsfullt sätt. Exempel: 1) kontinuitet av naturlig 
utveckling som inte påverkats av människan i en skog; 2) kontinuitet av hävdpåverkan inom markerna som 
tillhör en by; 3) kontinuitet av trädförekomst i ett landskapsavsnitt. 

Kostnadseffektivt formellt skydd – Ett varaktigt skydd47 som tar sikte på skogar med höga befintliga och 
framtida naturvärden som behöver skydd och där urval, avgränsning och skyddsform inte gjorts mer ingripande 
än vad som krävs för ändamålet och till en låg administrativ kostnad.  

Miljöhänsyn – Den hänsyn som tas i samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller 
föryngringsavverkning till den biologiska mångfalden, kulturmiljöer och friluftslivet. Det handlar om att vid 
avverkning exempelvis lämna evighetsträd, hänsynsytor, trädgrupper och buffertzoner längs vattendrag. 
Hänsynen är reglerad i 30 § skogsvårdslagen. I skogspolitiken finns en förväntan på att miljöhänsynen i 
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genomsnitt ska vara mer långtgående än lagens krav. Skogssektorn har gemensamt tagit fram målbilder för god 
miljöhänsyn.  

Natura 2000 – Ett nätverk av områden med höga naturvärden inom Europeiska unionen. Nationerna inom 
unionen arbetar enligt gemensamma riktlinjer med uppdraget att bilda nätverket. År 1979 antogs fågeldirektivet 
och 1992 också art- och habitatdirektivet där Natura 2000 ingår. Dessa två direktiv är grunden för EU:s 
naturvårdspolitik och den i sin tur har rötter i internationella överenskommelser. Många av de svenska områdena 
är redan då de utses formellt skyddade. I de bevarandeplaner som görs för områdena tas bl.a. upp behovet av 
skötsel, formellt skydd eller andra metoder för att bevara och utveckla värdena. Områden som inte är skyddade 
formellt ska enligt förordningen om områdesskydd prioriteras för skydd. Sådana formellt skyddade arealer 
räknas inte in i etappmålet.  

Naturgeografiska regioner – Den regionindelning som använts i strategin, och som tar naturförhållanden som 
utgångspunkt, är följande:  
• Nordboreal region (region 2): Norrbottens och Västerbottens län förutom fjällen och den fjällnära skogen.

• Sydboreal region (region 3): Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län, förutom
fjällen och den fjällnära skogen.
64(87)

• Boreonemoral region (region 4): Örebro, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergötlands,
Gotlands, Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.

• Nemoral region (region 5): Hallands, Blekinge och Skåne län.

Naturskog – Skog som så länge varit opåverkad av människan att den i stor utsträckning förvärvat de 
egenskaper (trädstruktur, artsammansätning m.m.) som kännetecknar urskogartad skog. Definition enligt 
Håkansson 2000.  

Naturvårdande skötsel – Naturvårdande skötsel syftar till att vidmakthålla eller förbättra önskvärda 
miljötillstånd i områden som ska bevaras. Praktiskt innebär det ofta att återuppta eller imitera tidigare 
markanvändning eller naturlig störningsregim.  

Nemoral region – Se Naturgeografiska regioner. 

Nyckelbiotop – Ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och 
fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas 
rödlistade arter.  

Områdesskydd – Skydd av områden med stöd av lagstiftning i miljöbalken och enligt förordningen om 
områdesskydd. De områdesskydd som behandlas i strategin är naturreservat och biotopskyddsområde. Exempel 
på andra områdesskydd är nationalpark, kulturreservat och djur- och växtskyddsområde.  

Prioriterade bevarandevärden – Utpekade naturvärden, kulturmiljövärden eller upplevelsevärden för 
rekreation och friluftsliv som läggs till grund för beslut om formellt skydd.  

Prioriterad skogstyp * – Skogstyper som utpekats som prioriterade i denna strategi. 

Produktiv skogsmark - Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt 
minst en kubikmeter virke per hektar och år. Se även skogsmark.  

Region – Se Naturgeografisk region.  

Restaurering (av biotoper och landskap) – Återskapande till önskat tillstånd av tidigare biotop eller landskap, 
t.ex. ett hävdat landskap eller en viss naturskogstyp.

Rödlistade arter – Arter som utifrån bedömd utdöenderisk i landet är upptagna på en lista framtagen av 
ArtDatabanken och fastställd av Naturvårdsverket. Den är indelad i kategorierna: Utdöd (EX), Nationellt utdöd 
(RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT) och Kunskapsbrist (DD). Arter i 
kategorierna CR, EN och VU benämns hotade. Den senaste rödlistan publicerades 2015.  
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Samråd – Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska anmälan för samråd göras för verksamhet eller åtgärd som kan 
komma att väsentligt ändra naturmiljön. Anmälan ska göras hos tillsynsansvarig myndighet. Skogsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för samråd som gäller skogsbruksåtgärder. Föreläggande eller förbud kan meddelas, även om 
pågående verksamhet avsevärt försvåras. Ett sådant beslut medför rätt till ersättning. I Skogsstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2013:3) anges vilka åtgärder som ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 
§ miljöbalken. De åtgärder som ska anmälas för samråd är:
- skogsbruksåtgärder i områden med mycket stor betydelse för flora och fauna (motsvarar nyckelbiotoper)
- viss dikesrensning
- maskinell skogsgödsling
- maskinell askåterföring
- stubbskörd
- anläggande av skogsbilvägar
- anläggande av traktorvägar som innebär grävning och schaktning i större omfattning - vissa undantag finns
- anläggande av basvägar över värdefulla våtmarker och värdefulla vattendrag

Utöver dessa åtgärder finns en grundläggande anmälningsskyldighet för åtgärder som kan väsentligt ändra 
naturmiljön.  

Skogar med hög bonitet * – Flertalet rödlistade arter av såväl växter, djur och svampar är knutna till bördiga 
skogar. Med skogsmark av hög eller mycket hög bonitet menas i denna strategi områden med nedanstående 
egenskaper. Skogar med höga eller mycket höga ståndortsindex, motsvarar mellan 10 och 20 % av skogsmarken 
inom bonitetsvisande trädslag och region. Dock utgörs endast en mindre del av denna skogsmark av värdekärnor. 

Region Trädslag SI (m) 
Nordboreal Tall 22- 

Gran 20- 
Sydboreal Tall 26- 

Gran 28- 
Boreonemoral Tall 28- 

Gran 30- 
Nemoral** Tall 28- 
**Granskogar utanför granens naturliga utbredningsområde anges dock ej som prioriterad skogstyp. 

Skogsmark – Mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och där träd 
har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan 
produktionshöjande åtgärder. Se även produktiv skogsmark.  

Skyddszon – Ett område i anslutning till värdekärna lämpligt som skydd mot negativa förändringar av 
värdekärnans naturvärden p.g.a. förändrad hydrologi och lokalklimat. Här menas i första hand skogsbestånd med 
påtagligt klimatstabiliserande funktion belägna intill värdekärnor vilkas långsiktiga funktion för rödlistade arter, 
signalarter och andra skyddsvärda arter är beroende av stabilitet i lokalklimat och ostörd hydrologi. Till 
skyddszoner räknas även bestånd intill sjöar och vattendrag samt bestånd vilka kan minska negativa effekter av 
luftföroreningar.  

Strukturer – se Biotopstrukturer.  

SUS-region – se Naturgeografisk region 

Tätortsnära skog – Skog belägen inom eller på nära avstånd från en tätort. För att en skog ska vara särskilt 
intressant för vardagsrekreation brukar man ofta ange att den ska ligga inom någon kilometer från tätorten.  

Urskogsartad skog – Har egenskaper och strukturer som utvecklats under förutsättning att naturliga processer 
som i första hand vind, vatten och skogsbrand får verka ostört under tillräckligt lång tid. Områdena utmärks ofta 
av olikåldrighet, luckighet och genomgående stor strukturell variation. Generellt är tillgången på död ved stor. 
Lågor av varierande trädslag, i varierande storlek, fuktighetsgrad och ålder är liksom förekomsten av naturliga 
stubbar och stambrott mycket vanliga inslag. Torra och talldominerade skogar som tidigare brunnit eller brukats 
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extensivt kan däremot lida brist på död ved, här får i stället hög trädålder och trädkontinuitet ge indikation på 
naturvärdena. Definition enligt rapport 5339 (Naturvårdsverket 2004).  

Utvecklingsmark – Trädbärande marker som i dagsläget har ett ringa eller begränsat naturvärde men som med 
utgångspunkt från befintligt träd/buskskikt och/eller belägenhet bedöms ha förutsättningar att utveckla och 
förstärka värdekärnans naturvärden antingen på kort sikt eller på längre sikt.  

Värdekärna – Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömts ha en stor 
betydelse för fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Värdekärnor kan utgöras av delar av bestånd 
eller flera bestånd. Storleken varierar från enstaka hektar till i sällsynta fall flera hundra hektar. I första hand 
avses ett område som med avseende på bestånds-, struktur- och artdata bedömts ha stor betydelse för rödlistade 
arter, signalarter och andra skyddsvärda arter. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en 
delmängd i begreppet värdekärna.  

Värdetrakt * – Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden. Värdetrakter har en 
väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och 
processer än vad som finns i vardagslandskapet. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 139     Dnr: KS 2018-150 
 
Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
 
Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 
2018. Munkedals kommun har tillsammans med övriga kommuner i norra 
Bohuslän upphandlad funktionen dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska 
tillse att kommunen efterlever dataskyddsförordningens bestämmelser och ska 
ge råd och stöd samt utöva tillsyn i erforderlig omfattning. Dataskyddsombudet 
kan liknas vid en internrevisor.  
 
Varje nämnd, tillika myndighet, har nu att utse den upphandlade funktionen som 
dataskyddsombud för sin verksamhet. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-27. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Simon Jernelöv, JP Infonet, som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utse Simon Jernelöv, JP Infonet, som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.  
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  2018-06-27 Dnr: KS 2018-150
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Peter Berborn 
Administrativ chef 
Kommunledningskontoret 

Utseende av dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Simon Jernelöv, JP Infonet, som 
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde.  

Sammanfattning 
Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018. 
Munkedals kommun har tillsammans med övriga kommuner i norra Bohuslän 
upphandlad funktionen dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska tillse att 
kommunen efterlever dataskyddsförordningens bestämmelser och ska ge råd och 
stöd samt utöva tillsyn i erforderlig omfattning. Dataskyddsombudet kan liknas vid 
en internrevisor.  
 
Varje nämnd, tillika myndighet, har nu att utse den upphandlade funktionen som 
dataskyddsombud för sin verksamhet. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kostnaden för grundfunktionen uppgår till 20 tkr per år och nämnd/bolag, exklusive 
eventuella tilläggstjänster. I dagsläget är funktionen upphandlad för 
kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och Munkbo. Respektive part tar själv sin 
kostnad.  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Sektorschefer  
Enhetschefer kommunledningskontoret 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommundirektör 
Kommunledningskontoret  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 140     Dnr: KS 2017-36 
 
Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser ikraft, som ger tidigare 
ensamkommande barn en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att läsa klart 
gymnasiet, den så kallade gymnasielagen. I Sverige rör det sig om ungefär 9000 
unga som kan få denna möjlighet. Det rör sig om ensamkommande unga som 
blivit 18 år under tiden då de varit asylsökande och därför inte längre omfattas 
av kommunens boenden för ensamkommande. 
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skall socialnämnden under 
perioden då den unge väntar på beslut, fatta beslut om ersättning enligt LMA 
(Lag om mottagande av asylsökande mfl). När den unge sedan fått beslut om 
uppehållstillstånd för studier, kan det bli aktuellt att bevilja försörjningsstöd 
under studietiden. Normalt sätt beviljas inte bistånd till försörjningsstöd vid 
gymnasiestudier, men enligt praxis (som bygger på ett uttalande från 
regeringen) tillåts ungdomar under 21 år, som inte slutfört sina gymnasiestudier 
att fortsätta med dem. Dock skall den som kan söka studiemedel för studierna, 
göra så. 
 
Förutsättningar för bistånd enligt LMA  
Den som befinner sig i en asylprocess, dvs väntar beslut från Migrationsverket 
eller Migrationsdomstol, har i allmänhet rätt till dagsersättning och logi från 
Migrationsverket. Det finns dock en mängd ungdomar som har fått 
avvisningsbeslut som ännu inte verkställts. De har en ny möjlighet i denna nya 
gymnasielag, men får inte ersättning från Migrationsverket så snart de har 
ansökt och tillstånd. Det är i dessa fall som socialnämnden istället får bedöma 
rätten till dagsersättning.  
För att dagsersättning enligt LMA skall kunna beviljas måste: 

 Den unge ha sökt om uppehållstillstånd enligt den sk gymnasielagen 
 Migrationsverket har beslutat att inhibera (stoppa) avvisningsbeslutet 

under utredningstiden 
 Den unge sakna egna medel (LMA 17 §: En utlänning som omfattas av 

denna lag och som saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga 
livsföring (dagersättning).)  

Rätt till ersättning föreligger inte längre när uppehållstillstånd beviljas, eller 
beslutet om utvisning åter blir verkställbart (inte längre inhiberas). Rätten till 
sådant stöd upphör när uppehållstillstånd ges. Om individen inte beviljas 
uppehållstillstånd upphör rätten till bistånd enligt LMA en vecka efter att beslutet 
om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart, om det inte är uppenbart 
oskäligt.  
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-17. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 140 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten om ersättning 
till ungdom som omfattas av 16 f §, den tillfälliga gymnasielagen, Lag 
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige som söker ersättning under tiden 
verkställighet inhiberas enligt LMA § 3a till enhetschef individ och 
familjeomsorgen. 

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

 Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten om ersättning 
till ungdom som omfattas av 16 f §, den tillfälliga gymnasielagen, Lag 
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få 
uppehållstillstånd i Sverige som söker ersättning under tiden 
verkställighet inhiberas enligt LMA § 3a till enhetschef individ och 
familjeomsorgen. 
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 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning, 
2017-02-22 § 23. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslutanderätten om ersättning till ungdom 
som omfattas av 16 f §, den tillfälliga gymnasielagen, Lag ( 2016:752) om tillfälliga 
begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som söker ersättning 
under tiden verkställighet inhiberas enligt LMA § 3a till enhetschef individ och 
familjeomsorgen. 
 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser ikraft, som ger tidigare ensamkommande 
barn en ny möjlighet till uppehållstillstånd för att läsa klart gymnasiet, den så kallade 
gymnasielagen. I Sverige rör det sig om ungefär 9000 unga som kan få denna 
möjlighet. Det rör sig om ensamkommande unga som blivit 18 år under tiden då de 
varit asylsökande och därför inte längre omfattas av kommunens boenden för 
ensamkommande. 

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) skall socialnämnden under perioden 
då den unge väntar på beslut, fatta beslut om ersättning enligt LMA (Lag om 
mottagande av asylsökande mfl). När den unge sedan fått beslut om 
uppehållstillstånd för studier, kan det bli aktuellt att bevilja försörjningsstöd under 
studietiden. Normalt sätt beviljas inte bistånd till försörjningsstöd vid 
gymnasiestudier, men enligt praxis (som bygger på ett uttalande från regeringen) 
tillåts ungdomar under 21 år, som inte slutfört sina gymnasiestudier att fortsätta 
med dem. Dock skall den som kan söka studiemedel för studierna, göra så. 

Förutsättningar för bistånd enligt LMA  

Den som befinner sig i en asylprocess, dvs väntar beslut från Migrationsverket eller 
Migrationsdomstol, har i allmänhet rätt till dagsersättning och logi från 
Migrationsverket. Det finns dock en mängd ungdomar som har fått avvisningsbeslut 
som ännu inte verkställts. De har en ny möjlighet i denna nya gymnasielag, men får 
inte ersättning från Migrationsverket så snart de har ansökt och tillstånd. Det är i 
dessa fall som socialnämnden istället får bedöma rätten till dagsersättning.  

För att dagsersättning enligt LMA skall kunna beviljas måste: 

 Den unge ha sökt om uppehållstillstånd enligt den sk gymnasielagen 
 Migrationsverket har beslutat att inhibera (stoppa) avvisningsbeslutet under 

utredningstiden 
 Den unge sakna egna medel (LMA 17 §: En utlänning som omfattas av denna 

lag och som saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring 
(dagersättning).)  
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Rätt till ersättning föreligger inte längre när uppehållstillstånd beviljas, eller beslutet 
om utvisning åter blir verkställbart (inte längre inhiberas). Rätten till sådant stöd 
upphör när uppehållstillstånd ges. Om individen inte beviljas uppehållstillstånd 
upphör rätten till bistånd enligt LMA en vecka efter att beslutet om avvisning eller 
utvisning på nytt blir verkställbart, om det inte är uppenbart oskäligt.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser då ersättning återsöks från migrationsverket 

Folkhälsa 
Möjlighet till fortsatt dagersättning under tiden i väntan på beslut av 
Migrationsverket underlättar den enskildes vardag och kan eventuellt minska oro 

Barnkonventionen 
Har ingen påverkan på barn. 
    
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Avdelningschef IFO,  
Enhetschef IFO 

Rickard Persson 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Omsorg  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 141     Dnr: KS 2017-359 
 
Svar på medborgarförslag gällande handlingsplan för hur självmorden 
ska minska. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 70 att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen avseende medborgarförslag från Marie Koivisto om att 
Munkedals kommun bör ha en handlingsplan för att minska självmord. 
 
Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste 
dödsorsaken bland män i åldersgruppen 15–44 år i Sverige. Varje år väljer ca 
1500 personer att ta sitt liv, vilket innebär att var sjätte timma tar någon sitt liv. 
Det är fem gånger så många som omkommer i vägtrafiken. 
  
Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med ca 20 %. 
Den positiva trenden i Sverige gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. I 
åldersgruppen 15-24 år har självmorden legat på samma nivå under en lång tid 
och är den vanligaste dödsorsaken i den åldersgruppen. Bland unga flickor har 
suicidförsöken ökat.  
 
I Munkedals kommun genomförs ett suicid vartannat år (genomsnittligt mellan 
2012-2016). Antal patienter per 100 000 invånare i Västra Götaland som vårdats 
för avsiktlig självdestruktiv handling (inkluderar suicidförsök, men också 
självskador utan suicidavsikt) var 61,9 personer (år 2016). Detta skulle innebära 
att ca sex självdestruktiva handlingar per år utförs i Munkedals kommun (rent 
matematiskt). Statistik om antal suicidförsök går inte att få på kommunnivå. 
 
Suicid går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka 
psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för suicid måste 
ständigt förbättras. Ingen människa ska behöva hamna i en situation där den 
enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-01. 
Medborgarförslag om handlingsplan för att minska självmorden i Munkedals 
kommun, inkommet 2017-08-14. Beslut i fullmäktige 2017-10-26 § 70. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ett led i det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 141 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som ett led i det 
suicidpreventiva arbetet i kommunen. 

 
 
  

93

linand001
Rektangel



 

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

 
 

  
  2018-08-01 Dnr: KS 2017-359
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Svar på medborgarförslag om att Munkedals kommun 
behöver en handlingsplan för hur självmorden ska 
minska 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en handlingsplan som ett led i det suicidpreventiva arbetet i 
kommunen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 §70 att delegera beslutsrätten till 
kommunstyrelsen avseende medborgarförslag från Marie Koivisto om att Munkedals 
kommun bör ha en handlingsplan för att minska självmord. 
 
Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken 
bland män i åldersgruppen 15–44 år i Sverige. Varje år väljer ca 1500 personer att 
ta sitt liv, vilket innebär att var sjätte timma tar någon sitt liv. Det är fem gånger så 
många som omkommer i vägtrafiken. 
  
Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med ca 20 %. Den 
positiva trenden i Sverige gäller dock inte ungdomar och unga vuxna. I 
åldersgruppen 15-24 år har självmorden legat på samma nivå under en lång tid och 
är den vanligaste dödsorsaken i den åldersgruppen. Bland unga flickor har 
suicidförsöken ökat.  
 
I Munkedals kommun genomförs ett suicid vartannat år (genomsnittligt mellan 2012-
2016). Antal patienter per 100 000 invånare i Västra Götaland som vårdats för 
avsiktlig självdestruktiv handling (inkluderar suicidförsök, men också självskador 
utan suicidavsikt) var 61,9 personer (år 2016). Detta skulle innebära att ca sex 
självdestruktiva handlingar per år utförs i Munkedals kommun (rent matematiskt). 
Statistik om antal suicidförsök går inte att få på kommunnivå. 
 
Suicid går att förebygga och samhällets förebyggande insatser för att motverka 
psykisk ohälsa och samhällets olika system för att hantera risker för suicid måste 
ständigt förbättras. Ingen människa ska behöva hamna i en situation där den enda 
utvägen upplevs vara att ta sitt liv.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Att ta fram en handlingsplan förväntas inte få några ekonomiska effekter.  

Folkhälsa 
Att ta fram en handlingsplan och implementera den i förvaltningen kan ge stöd till 
medarbetare som uppmärksammar psykisk ohälsa och ge vägledning om hur man 
kan agera. Genom att synliggöra och informera i förvaltningen kan psykisk ohälsa 
och det suicidpreventiva arbetet uppmärksammas och ge möjligheter för den 
enskilde i ett tidigt skede. 
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Barnkonventionen 
Psykisk ohälsa sjunker allt djupare ner i åldrarna och barn är en extra utsatt grupp. 
Vi ska värna om barnen och en handlingsplan kan vägleda de professionella om 
vilken hjälp som finns och hur de kan stötta barn som befinner sig i ett 
självskadebeteende eller har suicidtankar. En plan för suicidpreventivt arbete ligger i 
linje med barnkonventionen intentioner. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Informeras på samverkan när planen är utformad 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Avsändare till medborgarförslaget 
Socialchef 
Akten 

Rickard Persson 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Omsorg  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 142     Dnr: KS 2017-295 
 
Internkontrollplan 2018 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän. 
 
Sammanfattning 
 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska 
kontrolleras, hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 
grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 
kontrollområde, frekvens, rapportering mm. Rapportering av genomförd 
internkontroll skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall 
också lämnas till kommunrevisionen. Återrapportering sker också i 
årsredovisningen.  
 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän samt Räddningstjänsten Mitt Bohusläns 
antagna internkontrollplaner för 2018 tas nu upp för kännedom till 
kommunstyrelsen då de inte redovisades för kommunstyrelsen med de övriga 
planerna den 12 december 2017. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkände sin internkontrollplan 2018-02-20 
§12 
 
Räddningstjänsten Mitt Bohusläns förbundsdirektion godkände sin 
internkontrollplan 2018-02-12 §4 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-16. 
Internkontroll 2018 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, daterad 2018-01-31. 
Internkontrollplan 2018 för Miljönämnden i mellersta Bohuslän, daterad 2018-
01-18. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns (MNSML) verksamhet 2018. 

 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet 2018. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 142 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns (MNSML) verksamhet 2018. 

 
 Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 

Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet 2018. 
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  2018-05-16 Dnr: Dnr KS 2017-295

      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomienheten

Internkontrollplaner 2018 Räddningstjänst Mitt 
Bohuslän samt Miljönämnden 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
   Miljönämnden i mellersta Bohusläns (MNSML) verksamhet 2018. 

 
2. Kommunstyrelsen noterar upprättat förslag till internkontrollplan för 
   Räddningstjänsten, mitt Bohusläns verksamhet 2018. 

 

Sammanfattning 
 
Styrelsens ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall 
även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i bolagen. 
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 
internkontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, 
hur kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 
 
Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund 
för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 
kontrollområde, frekvens, rapportering mm. Rapportering av genomförd internkontroll 
skall göras i slutet av året till kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till 
kommunrevisionen. Återrapportering sker också i årsredovisningen.  
 
Vid upptäckta brister lämnas förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. 
Allvarligare brott eller brister skall omgående återrapporteras till styrelsen.  
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän samt Räddningstjänsten Mitt Bohusläns antagna 
internkontrollplaner för 2018 tas nu upp för kännedom till kommunstyrelsen då de 
inte redovisades för kommunstyrelsen med de övriga planerna den 12 december 
2017. 
 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän godkände sin internkontrollplan 2018-02-20 §12 
Antal bilagor: 2 st  
 
Räddningstjänsten Mitt Bohusläns förbundsdirektion godkände sin internkontrollplan 
2018-02-12 §4 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Bättre kontroll 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunrevisionen, ekonomichef, controller, kommunchef, 
Räddningstjänsten mitt Bohuslän, Miljönämnden Sotenäs 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef  Kommunchef 
Ekonomienheten Kommunledningskontor 
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Intern kontroll 2018 
 

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa att de fastställda 

verksamhets- och ekonomiska mål som direktionen beslutat följs. Internkontrollen omfattar 

såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra vår 

verksamhet och ekonomi. 

 

Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade 

kontroller ska säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås. Ett 

hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i kontrollarbetet är risk- och 

väsentlighetsanalysen i vilken organisationens processer identifieras. Analysen 

identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktigheter i den 

professionella yrkesutövningen. 

 

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte som ett mål eller rutin i sig själv. 

Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i det 

olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är 

det därför nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och 

revideras löpande enligt plan. 
 

 

Process 
 

 

Kontroll 

Moment 

Kontroll- 

Ansvarig 

Frekvens/ 

Tid 

Metod Rapportera  

till 

Kompletta 

verifikationer 

Kontroll av att 

verifikationer är 

kompletta d v s att 

beställning och övriga 

relevanta handlingar 

kan kopplas till 

fakturan 

Lönehandläggare 1 gång/år 

Inför bokslut 

Stickprov 60 

Fakturor per 

år 

Förbundschef 

Delegations- 

ordningens 

efterlevnad 

Rätt beslutsfattare 

och att 

befogenhet inte 

har överskridits 

Stabschef Klart i  

samband med 

bokslut 

Stickprov av 

10 

delegations-

beslut 

Förbundschef 

Grafisk  

profil 

Att verksamheterna 

följer rutin för grafisk 

profil 

Stabschef Klart i  

samband med 

bokslut 

Stickprov av 

20 

dokument/ 

trycksaker 

Förbundschef 

Genomgång av 

representation 

Att deltagarlista finns 

med syfte och att 

beslutsattestant inte är 

deltagare 

Ekonom Inför bokslut 

och 

delårsbokslut 

Alla då det 

är få att 

kontrollera 

Förbundschef 

Att debiteringsbara 

insatser som ska 

faktureras utförs 

Kontroll i vårt 

verksamhetssystem att 

debitering sker mot 

kund 

Operativ chef Inför bokslut 

och 

delårsbokslut 

Stickprov 10 

fakturor per 

gång 

Förbundschef 

102

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/


 

 

 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN  
           Uddevalla - Lysekil – Munkedal 

 

2018-01-31 
2 (3) 

 

 

 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

 
 

Kontroll av 

utbetalning av RiB 

löner 

Att kontrollera så rätt 

antal beredskapsveckor 

och timersättning 

betalas ut 

Lönehandläggare Inför bokslut 

och 

delårsbokslut 

Stickprov 10 

personer per 

gång 

Förbundschef 

VMA-anläggningar Underhålla VMA- 

anläggningarna så att 

varningssignalen når 

allmänheten vid fara 

Teknisk chef Efter varje 

kvartalsprov 

Genomgång 

av logg 

Förbundschef 

Risk för 

arbetsskada 

Kontroll av utrustning 

som används vid 

räddningsinsats är 

besiktigad 

Teknisk chef Skyddskom-

mittémöte 

Kontrollera 

anmälda 

arbetsskador 

Förbundschef 

 

Förtydliganden och motivering 

Nedan följer förtydliganden och motiveringar av analyserade processer, rutiner och 

arbetsuppgifter för förbundets inåt-perspektiv. 

 

Kompletta verifikationer 

Kontroll av att verifikationer är kompletta, det vill säga att beställning och övriga relevanta 

handlingar kan kopplas till inkommen faktura. Verifikationer ska sammantaget innehålla 

uppgifter angående levererad vara/tjänst, kvantitet och/eller kvalitet, pris, momshantering och 

kontering. Saknas ovanstående uppgifter är bokföringen inte komplett och förbundet kan 

därmed inte verifiera effektiv resursanvändning. 

 

- Riskbedömningen för att detta kan ske är sannolik och konsekvens bedöms vara 

allvarlig. 

 

Delegationsordningens efterlevnad 

En modern politisk organisation innebär också en fördjupad demokrati, vilket förutsätter en 

långtgående och omfattande delegation för att vara effektiv.  

 

- Risken för avsteg bedöms som mindre sannolik med konsekvensen om det inträffar är 

mycket allvarlig.  

 

Grafisk profil 

Den nya grafiska profilen innehåller bl. a regler för typsnittsanvändning, regler för trycksaker 

m m. Syftet är bl. a att profilera förbundet. Bedömningen är att den nya grafiska profilen ännu 

inte fått fullt genomslag i organisationen. Konsekvensen är i ekonomiska termer lindrig, men i 

ett trovärdighetsperspektiv är konsekvensen kännbar när dokument/trycksaker som 

produceras internt inom förbundet skiljer sig åt grafiskt.  

- Det är sannolikt att den grafiska profilen inte följs enligt gällande riktlinjer fullt ut och 

konsekvensen är lindrig. 

 

Representation 

Representation är ett samlingsbegrepp för vissa konkreta tecken på uppskattning som personer 

inom en organisation mottar från eller visar andra personer. Det är viktigt att de föreskrifter 

som finns angående representation följs av de regler som finns att utläsa i skattelagstiftningen, 
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som t ex inkomstskattelagen, skatteverkets allmänna råd, inkomsttaxering, och i reglemente 

för kontroll av verifikationer.  

 

- Det är sannolikt att brister kan förekomma i samband med fakturor avseende 

representation och konsekvenserna inte minst för individen och organisationen kan bli 

kännbara.  

 

Löneutbetalning RiB anställda 

Förbundet tillämpar en decentraliserad lönerapportering med hjälp av vårt verksamhetssystem 

Daedalos. Befälen ute på våra stationer registrerar in tiden i verksamhetssystemet genom 

händelserapporter vid larm. Övrig tid redovisas av stationsansvarig eller befäl med hjälp av 

blanketter till lönehanterarna.  

 

- Det är sannolikt att brister kan förekomma i samband med registrering och 

konsekvensen för förbundet kan bli kännbara. 

 

Tillsyn förebyggande 

Vid tillsyn LSO sker kontroll av hur det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs, om 

anläggningars verksamhet innebär fara för att en olycka skall orsaka allvarliga skador på 

människor eller miljö. Kontroll sker också hur uppgifterna i den skriftliga redogörelsen 

överensstämmer med verkligheten, om de krav som ställdes vid bygglovet uppfylls samt att 

brandskyddet i övrigt bedöms leva upp till lagstiftningens krav. Tillsyn LBE omfattar i 

princip all hantering som är lagstiftad.  

 

- Det är sannolikt risk för att all tillsyn inte sker enligt fristtid men konsekvenserna är 

lindriga. 

 

VMA anläggningar 

Utrustningen i utomhusvarningssystemet ägs av staten medan kommunerna är användare och 

ansvarar för drift och underhåll. Förbundet sköter underhåll och provning för våra 

medlemskommuner. Ljudsändarna sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga 

byggnader. Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria 

måndagen i mars, juni, september och december.  

 

- Det är sannolikt att vissa av ljudsändarna kan vara ur funktion vid provning men att 

konsekvenserna är lindriga. 

 

 

Risk för arbetsskada 

Alla anställda ska känna trygghet och säkerhet på sin arbetsplats. Rutiner för kontroller och 

felanmälningar av räddningsutrustning ska fungera. Att vid tillbud eller skada anmäla till 

respektive instans för att kunna åtgärda eventuella brister.  

 

- Det är sannolikt att tillbud eller skador uppstår vid räddningsinsatser eller 

övningsverksamhet. Konsekvensen för förbundet och den anställde kan bli kännbar. 

104

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/


   

Miljönämnden i mellersta Bohuslän | Tjänsteutlåtande | 2018-01-18 | Dnr MIMB-2018- | Sida 1 av 1 
 

Sotenäs kommun 
Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn | 0523-66 40 00 | fax: 0523-66 45 09 | info@sotenas.se | www.sotenas.se 

 

Miljöenheten 
Maria Bylund 
0523-664018, maria.bylund@sotenas.se 
 
 

 

 
Internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018 

 
 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till interkontrollplan har tagits fram i enlighet med föreskrifter för Sotenäs kommun. 
 

Förslag till beslut 

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar föreliggande förslag till internkontrollplan för 2018. 
 
Bilaga/Bilagor 

Bilaga 1: Interkontrollplan 2018 
 
 
 
 
 
  
Maria Bylund 
Miljöchef 
 
 
 
Eveline Savik 
Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 
 
 

 

 

Beslutet skickas till 

Sotenäs Kommun 
Munkedals Kommun 
Lysekils Kommun 
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Internkontrollplan 2018 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
RUTIN KONTROLLMOMENT FREKVENS KONTROLL- 

ANSVARIG 
METOD REDOVISAS 

TILL MiMB 
1. Handläggningstid 

anmälningsärenden 
Handläggningstid för 
anmälningsärenden ska 
inte överskrida 6 veckor 
efter att anmälan är 
komplett. 

2 ggr/år, 
oktober och 
december 

Registrator Stickprovskontroll av 10 
beslutade och slumpvis 
utvalda ärenden 

Nov 2018 

2. Avgiftsintäkter Beslutade avgifter 
faktureras i rätt tid och i 
enlighet med gällande 
taxa, inom 4 veckor efter 
att beslut expedierats 

1 ggr/år Enhetschef Stickprovskontroll av 
5 beslutade 
miljöskyddsärenden och   
5 beslutade 
livsmedelsärenden. 

Nov 2018 

3. Delegation Delegationsordningen 
ska följas 

1 ggr/år Enhetschef Stickprovskontroll av 10 
beslut på handläggarnivå. 
Lämpligt antal 
stickprovskontroll av AU. 

Nov 2018 
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Riskanalys 
 
Punkt 1 

Med hänsyn till det senaste årets personalomsättning och eftersom återbesättning av tjänster inte kunnat ske omgående finns en 
risk att ärenden inte kan handläggas inom lagstadgad tid. Konsekvensen kan bli förseningar och svårigheter för enskilda om 
myndighetsutövningen inte är effektiv. Uppföljningen är nödvändig för att få rätt underlag för resurssättning i budgetprocessen. 
 

Punkt 2 

Ärendehanteringen på enheten är till del avgiftsfinansierad. Det är angeläget att rutinen för fakturering fungerar då denna ger 
förutsättningar för ett gott beslutsunderlag vid budgetarbete och budgetuppföljning. 
 
Punkt 3 

Om beslut fattas utan stöd av delegationsordningen kan besluten upphävas med risk för förseningar och ökade kostnader för den 
enskilde. Det är därför angeläget att säkerställa att delegationsordningen följs. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 143     Dnr: KS 2018-197 
 
Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020–2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16, § 99 att återremittera budget för 
kommunstyrelsen för eventuella konsekvenser av beslut gällande §§ 100–101 
som främst avser välfärdsnämnden och barn och utbildningsnämnden. 
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar 
kommunstyrelsens budgethandling. 
 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 § 55 avtalssamverkan, därav har 
justering av kommunstyrelsens budgethandling gjorts då löneenheten från och 
med 2019-01-01 ingår i kommunledningskontoret.   
 
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
kommunstyrelsen finns ovannämnda samt en risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar 
med 6,136 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan 
nämnderna samt utökning till följd av ny politisk organisation. Samtliga poster är 
konsekvensbeskrivna. 
 
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. 
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda 
och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. 
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen där 
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ramar är fördelade till de nya 
nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

 
Kommunledningskontor 
(Under KS) 
 

Kommunstyrelsen (KS) 49,531 55,667 55,667 55,667 

 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 143 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020. 
Av de 1,5 mnkr är 1,0 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Kommunstyrelsen 2,950 1,500 2,050 0,550 

 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kommunstyrelsens 
budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för 
Kommunstyrelsen 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar 
utifrån ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens 
beslut 2018-05-16 § 99. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 
Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till 

verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-08 Dnr: KS 2018-197
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Kristin Karlsson 

Kommunstyrelsens budget 2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till budget för 

Kommunstyrelsen 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån 
ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-
16 § 99. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

Kommunstyrelsen budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kommunstyrelsens förslag till 
verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 99 att återremittera budget för 
Kommunstyrelsen för eventuella konsekvenser av § 100 och 101 som främst avser 
Välfärdsnämnden och Barn och Utbildningsnämnden. Bedömningen är att nämnden 
inte ser några konsekvenser som påverkar Kommunstyrelsens budgethandling. 

Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 § 55 avtalssamverkan, därav har justering av 
Kommunstyrelsens budgethandling gjorts då löneavdelningen från och med 2019-01-
01 ingår i Kommunstyrelsen.   

Ram drift 
Kommunstyrelsen har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
Kommunstyrelsen finns ovannämnda samt en risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med 
6,136 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet mellan nämnderna samt 
utökning till följd av ny politisk organisation. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna 
i handlingen för nämnden. 

Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals 
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta 
orsaken är att stärka Kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. 
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Organisationen ska utgöras av följande politiska organ;
 

 Kommunfullmäktige  
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya 
organisationen.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut 
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen 
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är 
fördelade till de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen 
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och 
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten 
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån 
de nya nämnderna. 

Nuvarande politisk org. 
2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

Kommunledningskontor Kommunstyrelsen (KS) 49,531 55,667 55,667 55,667 

 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,5 mnkr för 2019 samt 2,05 mnkr för 2020. Av de 
1,5 mnkr är 1,0 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Kommunstyrelsen 2,950 1,500 2,050 0,550 

 
Verksamhetsmål 
Kommunstyrelsen föreslår 7 verksamhetsmål med indikatorer för året.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
 
 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomiavdelningen 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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         Dnr KS 2018-197 

 
            

 
Kommunstyrelsens 

 
Budget 2019 

Plan 2020-2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Återremitterad KS 2018-05-16 § 99 
Antagen KS 2018-xx-xx § xx 
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Organisation 
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk 
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att 
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. 
 
Detta innebär att nuvarande poltisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är 
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna beslutade inför 
uppföljningen av budgeten 2019 utifrån nya nämnder. 

Verksamhet 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsiktsplikt 
över övriga nämnders, gemensamma nämnder, kommunalförbund och hel- eller delägda bolags 
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 och ansvar för den egna förvaltningens ekonomi, personal och verksamhet. Dessutom 
ingår följande strategiska uppdrag på kommunstyrelsen; 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag. Förvaltningens uppdrag blir 
därför att; 

 Leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision, mål och inriktning samt budget som 
kommunfullmäktige beslutat  

 Leda och styra den egna förvaltningen och dess interna verksamheter 
 Leda och styra delegerade operativa verksamheter 

 
I kommunstyrelseförvaltningen finns följande avdelningar som stöd till såväl kommunstyrelsen som till 
övriga förvaltningar. Den består av kommunchef med en stab bestående av personalavdelning, 
ekonomiavdelning, löneavdelning och en administrativ avdelning. 
 
Personalavdelningen 
Avdelningen kommer arbeta strategiskt med kommunens kompetensförsörjning. En ökad konkurrens om 
arbetskraften råder på arbetsmarknaden, vilket innebär att Munkedal som arbetsgivare behöver arbeta 
aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. Det handlar också om att identifiera och 
dra nytta av organisationens befintliga kompetens. Heltidsuppdraget, extratjänster och 
valideringsutbildningar är några exempel på uppdrag som kan vara en del av lösningen.   

En fortsatt implementering och utveckling av ledarplattformen ger goda förutsättningar för ett hållbart 
ledarskap och utgör en viktig del för att kunna nå effektiva verksamheter med ökad kvalitet och kontinuitet. 
Ledarskapet är också en av nyckelfrågorna för att lyckas i frågan om sänkta sjuktal, ökad attraktivitet som 
arbetsgivare. 

En fortsatt utveckling med att digitalisera fler processer ska ske inom personalområdet. Effektiva processer 
som minimerar administration ger förutsättningar för medarbetare och chefer att förbättra den verksamhet 
som de är anställda inom. 

Ekonomiavdelningen 
Då den nya organisationen träder i kraft 2019 ska enheten fokusera på att få ekonomiuppföljningen med 
ledningsrapporteringen att fungera så bra som möjligt. Målet är att, trots alla förändringar som görs, så ska 
de nya nämnderna kunna ha bra ekonomiska beslutsunderlag för sin verksamhet. Under året kommer 
avdelningen att fortsätta utveckla och förbättra våra system för verksamhetsuppföljning. Målet är att det 
ska bli lättare för chefer att kunna följa upp sin verksamhet. Avdelningen ska göra en förstudie inför en 
upphandling av ett nytt ekonomisystem. Om möjligt ska det samordnas med övriga SML-kommuner för att 
det på sikt ska ge samordningsvinster för kommunerna. Fortsatt utveckla organisationen för upphandling 
och inköp så att vi når uppsatta mål och ökar avtalstroheten. En del för att lyckas är att öka e-handeln med 
leverantörer och kunder. 

Administrativa avdelningen 
Avdelningen kommer få ett utökat uppdrag enligt det nya förslaget till organisation med fler nämnder.  
Utökningen beräknas kosta 2 mnkr för 2019.  Administrativa processer knutna till nämnderna ska 
digitaliseras i stor utsträckning. Det ska göra processerna effektiva och underlätta för förtroendevalda att 
sköta sitt uppdrag. Under året kommer avdelningen delta och stödja det fortsatta införandet av e-arkiv i 
kommunen. Avdelningen ska även stödja digitaliseringen av kommunens verksamheter. En av målsättningar 
är utöka service och tillgänglighet genom fler e-tjänster. Medborgarcentrum ska utvecklas för att kunna 
hantera fler typer av frågeställningar och på det sättet öka kommunens tillgänglighet. 
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Kommunen ska öka sin närvaro på sociala medier för att stärka kommunens varumärke och 
attraktionskraft. Även event som ”ljusfesten” ska utvecklas med samma syfte att stärka kommunens 
attraktionskraft inte minst som besöksmål. 

Näringslivsstrategin ska uppdateras under året. Funktionen ”en väg in” via en Företagslots, så att företagen 
skall kunna bli lotsade i olika frågor kring sin verksamhet startade 2017 och under 2019 ska funktionen 
anpassas och utvecklas för att ge företagarna ett så bra stöd som möjligt. 

För att underlätta nya etableringar och samordna insatserna har Samhällsbyggnadschefen och 
Näringslivsutvecklaren infört månadsmöte kring Etablering. Om denna form av dialog och stöd ger bra 
resultat ska detta fortsätta under 2019.  

På Utvecklingscentrum Munkedal ska de olika aktörerna som finns där få stöd i sin utveckling genom 
koordinering och samverkan. Inriktningen ska vara att utveckla affärsidéer för att skapa tillväxt. Ett av 
målen är att skapa ett Campus för företagsutveckling som är igång 2020. Under 2019 genomförs en översyn 
av kommunens vision och mål för kommande mandatperiod. Arbetet med att implementera 
barnkonventionen genom den beslutade handlingsplanen ska fortsätta under 2019. Handlingsplanen avser 
perioden 2018-2019 och de analysverktyg som ska underlätta arbetet införs 2018. 

Under 2019 ska arbetet med att lyfta fram folkhälsoperspektivet i alla kommunala processer fortgå. Till 
exempel ska fler konsekvensbeskrivningar av folkhälsoperspektivet framgå av tjänsteskrivelserna i de 
kommunala beslutsprocesserna. 

Löneavdelningen 
Löneverksamheten bedrivs med avtalssamverkan från och med 2019-01-01 tillsammans med Lysekils och 
Sotenäs kommuner. Den gemensamma löneavdelningen kommer fortsatt att organiseras inom Munkedals 
kommuns förvaltningsorganisation. Löneavdelningens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de 
samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, support i tillämpning av lagar, avtal och regler, utdata och statistik (basutbud), 
systemförvaltning samt pensions- och försäkringsadministration. 
 

Ekonomi 

Ekonomisk översikt drift, Ramförslag 
 

 Plan Plan Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 
Kommunledningskontor  49,531 55,667 55,667 55,667 
Summa ramförändring -2,439 6,136   
Varav löner/kapitalkostnad -0,481    
Verksamhetsförändring 0,475 2,438   
Varav flytt av verksamhet -2,433 3,698   

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
Kommunstyrelsen förfodandepost för budget 2019 är 3,868 mnkr. 
 
Inom kommunstyrelsens budget finns ett anslag för folkhälsoarbete på 0,8 mnkr. Under hösten beslutar 
folkhälsopolitiska rådet om fördelningen av anslaget. Även anslag för samverkande kommuner och bolag 
och KS förfogandepost. Från 2019 kommer även budgeten för löneavdelningen ligga under 
kommunstyrelsen. 

Tillkommande förändring 2019 
 
Nr Budgetår 2019 
1 Indexuppräkning Räddningstjänstförbundet enligt  KPV 0,438 
2 Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och Utbildning 

(kulturskoleutredning) Prövas 2019 
          

1,054 
3 Ej kompensation för indexuppräkning och intäkter Netto 0,537 
4 Utökning tjänster på administrativa 2,0 åa samt utökat ram till nya politiska 

nämnder till följd av politisk omorganisation 
2,000 

5 Flytt av löneavdelningen till Kommunstyrelsen 2,644 
 Summa utökning 6,673 
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Förslag till finansiering för att uppnå budgetbalans.  
 
Nr Budgetår 2019 
6 Generell besparing på samtliga enheter inom KLK för finansiering av ej 

kompenserad indexuppräkning 
-0,537 

 Summa anpassning (åtgärder) -0,537 
 
Summa balans 6,136 

 
 
Beskrivning av tillkommande förändring 
 

1. Uppräkning av förbundsavgift Räddningstjänstförbundet (0,438 mnkr) 
Budgeten för Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ligger på kommunchefen. Enligt överenskommelse 
med de två övriga ägarkommunerna har beslutats att förbundets budget ska räknas upp enligt KPV, för 
2019 2,7 %. För kommunens del ökar kostnaderna med 0,4 mnkr. Den större delen av ökningen avser 
tidigare ej budgeterade kostnader för pension.  
 

 
2. Tillfälligt kommunbidrag återställs till KS förfogande från Barn och Utbildning 

(kulturskoleutredning) Prövas 2019 (+1,054 mnkr) 

 
 

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

 
 

4. Utökning tjänster administativa enheten (2,000 mnkr) 
Administrativa enheten kommer behöva utökning av 2,0 åa (1,1 mnkr) för att möta den nya politiska 
organisationen med fler nämnder. Fler nämnder genererar även ökade kostnader för sammanträden och 
fasta ersättningar. En grov beräkning har gjorts att utöka budgeten för nämnderna med 0,9 mnkr. Dock är 
inte utredningen av arvodesersättningar klar. Arvodesberedningen arbetar med ett förslag. Så 0,9 mnkr kan 
eventuellt ändras efter att utredningen är klar. Nämndernas budget för den politiska delen, delas ut till 
respektive nämnd från kommunledningen. 
 

 
 

5. Flytt av löneavdelningen till Kommunstyrelsen (2,644 mnkr) 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. Kommunfullmäktige antog 
2018-06-27 § 55 avtalssamverkan för Lönenämnd då avtalssamverkan är möjlig med de nya bestämmelserna 
i kommunallagen från och med 2018-07-01. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-
12-31. Den ekonomiska ramen för löneavdelningen på 2,6 mnkr flyttas därmed till Kommunstyrelsen där 
övriga samarbetsavtals ramar ligger. 
 

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

6. Minska budget för kompetensutvecklning (Ej kompensation för indexuppräkning (-0,537 
mnkr) 

Uppräkning av kommunledningskontorets kostnader för 2019 uppgår till ca 0,5 mnkr. Att kompensation inte 
fördelas ut inom kontoret innebär att kostnader måste minskas på andra poster. Dessa poster kommer att 
handla om lägre kostnader för kompetensutveckling. Varje enhetschef gör en bedömning. 
 
Vilka enheter berörs? Samtliga 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Varje enhet 
 
Riskbedömning för brukare och personalen 
Vilka risker innebär ändringarna? Inga för brukare, Lägre kompetensutveckling för personal. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga 
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Resultatbudget 
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar. 
 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

 2019 
Plan 

 2020 
Plan 

 2021 
Intäkter 1,659 1,659 1,659 1,659 
Kostnader -49,485 -55,621 -55,621 -53,621 
Kapitalkostnader -1,705        -1,705 -1,705        -1,705 
Verksamhetens Resultat -49,531 -55,667 -55,667 -55,667 
Kommunbidrag 49,531 55,667 55,667 55,667 
Årets Resultat 0 0 0 0 

Investeringsbudget  
 Budget Budget Plan Plan 
Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 
DATA- OCH NÄTVERKSPRODUKTER  0,250 0,250 0,250 0,250 
UPPFÖLJNINGSSYSTEM 0,200 0,250 0,050 0,050 
UTBYTE PC  2,500 0,000 0,000 0,000 
NYTT EKONOMISYSTEM/FAKTURA 0,000 0,600 1,500 0,000 
FÖRÄNDRAD DOKUMENTHANTERING 0,000 0,250 0,250 0,250 
INVENTARIER SAMMANTRÄDESRUM 0,000 0,150 0,000 0,000 
Summa  2,950 1,500 2,050 0,550 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
Kommunledningskontor 1,500 mnkr 
 
Data- och nätverksprodukter (0,250 mnkr): Investeringen avser främst nätverksprodukter för 
datakommunikation. Det större antalet datorer och kraven på snabbare datakommunikation tillsammans med 
allt större datamängder kräver investeringar i nätverksprodukter för både för luft- och trådbunden IT-
kommunikation. Utbyggnaden görs löpande när behov uppstår. Det finns idag ett särskilt utbyggnadsbehov 
av nätverk i kommunens äldreboenden.  
 
Beslutsstöd Uppföljningssystem (0,250 mnkr): Fortsatt införande av nya moduler i Hypergene. 
 
Upphandling ekonomisystem (0,600 mnkr): Ekonomisystemet måste upphandlas, engångskostnaderna i 
samband med bytet redovisas som investeringar. Investeringen beräknas starta 2019 och avslutas 2020. 
 
Förändrad dokumenthantering (0,250 mnkr): Fortsatt digitalisering av administrativa processer. 
 
Inventarier sammanträdesrum (0,150 mnkr): Nya möbler och digital utrustning. 
 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare 
resultatsmål (nämndsmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas 
nu verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen har brytit ned ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål och 
föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. 
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden 
antar i december. 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten  
2.4 Verksamhetsmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska 
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja 
klimatsmarta transporter och kommunikation. 

År 
2019 2019 

Indikatorer Mål Utfall 
Energianvändningen från kommunens egna transporter skall minskas med 5 
% utifrån 2009 års siffror. Slutredovisning 2020-01-01 -3,0%   

15 % av den energi (el+bränsle) som kommunen konsumerar för transporter 
ska komma från förnybara källor. -10,0%   
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5.5  Verksamhetsmål KLK: Utarbeta en plan för att marknadsföra 
Munkedal som en attraktiv kommun År 2019 
Indikatorer     
Färdigställd handlingsplan     
Uppföljning av handlingsplan x   

 
5.6  Verksamhetsmål KLK: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi 
(2017)     

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017) x   
Uppföljning av handlingsplan x   

 
5.7  Verksamhetsmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Revidera nuvarande upphandlingspolicy     
Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan.     

 
 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och 
andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 

Löneavdelningens mål för god ekonomisk hushållning 

1.1. Verksamhetsmål: Verka för en minskning av pappersförbrukning samt 
transporter av löneuppgifter till löneenheten. År 2019 
Indikatorer  Mål Utfall 
Inkommande löneunderlag till löneenheten på kontorspapper som arkiveras 
ska minska från 2016 års nivå med:  60   

 
2.1. Verksamhetsmål: Chefer ska få förbättrade kunskaper inom det 
löneadministrativa området för att på så sätt underlätta och kunna utföra 
sina ordinarie arbetsuppgifter med ökad kvalité och höjd effektivitetsgrad. År 2019 
Indikatorer  Mål Utfall 
Löneenheten ska planera och genomföra bas-utbildningar inom det 
löneadministrativa området för chefer inom SML-kommunerna.  6   

 
3.1. Verksamhetsmål: Styrdokument och lathundar ska vara uppdaterade 
och tillgängliga för anställda inom SML-kommunerna. År 2019 
Indikatorer  Mål Utfall 
Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida ska en gång per år 
gås igenom och vid behov revideras.  100 %   

 

Framtid  
Inför kommande år kommer prioritering att ske på uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem 
och samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. I samband med det ska också översyn av policy och 
styrdokument ske. Stort fokus på att minska ohälsan kommer att drivas från personalavdelningen. Digitala 
rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster. Arbetet med att 
säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas. Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten 
ska utvecklas.  

 

 

1. Inriktningsmål Miljöaspekterna ska beaktas vid alla kommunala beslut 

119



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(65) 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 144     Dnr: KS 2018-200 
 
Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 100 att återremittera budget för 
Välfärdsnämnden och ge kommunchefen i uppdrag att;   
 
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i 
augusti. 
Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ- och 
familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av 
ram har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att 
genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 
2018 och bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar/anpassningar ska redovisas i delårsrapporten för 
augusti 2018 samt årsbokslut. 
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader 
ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren 
2020-2024.  
 
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 

kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den 
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen 

Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver 
även att resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta 
innebär att effektiviseringskravet under åren 2020-2022 på 5 mnkr vardera år, 
totalt 15 mnkr tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslår att 
ekonomienheten tar fram förslag på ny resursfördelningsmodell till 
äldreomsorgen. Nytt förslag presenteras i november 2018. 
 
3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden 
Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är 
att den långsiktiga målsättningen för Individ- och familjeomsorgens 
nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med liknande kommuner inom 
individ- och familjeomsorg. 
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati. 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 144 
 
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.  
 
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar 
med 6,127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i 
resursfördelning (ÄO), effektivisering omfördelningsbeslut (ÄO) samt förslag till 
utökning av ram till individ- och familjeomsorg. Samtliga poster är 
konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden. 
 

Nuvarande org. 2018 
Ny politisk organisation 
2019 

 Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Sektor Omsorg Välfärdsnämnden (VFN) 224,394 230,521 229,971 229,971 

 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020. 
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den 
ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Välfärdsnämnd  0,800 1,000 0,800 7,100 

 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Välfärdsnämndens 
budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 144 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar 
utifrån ny politisk organisation 20192019 samt utifrån kommunstyrelsens 
beslut 2018-05-16 § 100. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till 
verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-13 Dnr: KS 2018-200
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Josefine Fredriksson 

Välfärdsnämndens budget 2019 plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 
Välfärdsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny 
politisk organisation 20192019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 
100. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 
Välfärdsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Välfärdsnämndens förslag till 
verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 100 att återremittera budget för 
Välfärdsnämnden och ge kommunchefen i uppdrag att;   
 
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i 
augusti. 

Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ- och 
familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av ram 
har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra 
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018 och bidrar 
till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar/anpassningar 
ska redovisas i delårsrapporten för augusti 2018 samt årsbokslut. 

Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska 
minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren 
2020-2024.  

2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den resursfördelningsmodell 
som finns inom äldreomsorgen 

Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver även att 
resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta innebär att 
effektiviseringskravet under åren 2020-2022 på 5 mnkr vardera år, totalt 15 mnkr 
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tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige föreslår att ekonomienheten tar 
fram förslag på ny resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nytt förslag 
presenteras i november 2018. 

3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden 

Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är att 
den långsiktiga målsättningen för Individ- och familjeomsorgens 
nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med liknande kommuner inom 
individ- och familjeomsorg. 

Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals 
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta 
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. 

Organisationen ska utgöras av 
följande politiska organ; 
 

 Kommunfullmäktige  
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya 
organisationen.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut 
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen 
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är 
fördelade till de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen 
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och 
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten 
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån 
de nya nämnderna. 

Ram drift 
Välfärdsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har konsekvensbeskrivits. 
Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och genomförda 
investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
Välfärdsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och konsekvensanalys.  
 
Välfärdsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av anslag/ramar med 
6,127 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för volymförändring i 
resursfördelning (ÄO), effektivisering omfördelningsbeslut (ÄO) samt förslag till 
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utökning av ram till individ- och familjeomsorg. Samtliga poster är 
konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden. 
 

Nuvarande politisk org. 
2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

Sektor Omsorg Välfärdsnämnden (VFN) 224,394 230,521 229,971 229,971 

 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,0 mnkr för 2019 samt 0,800 mnkr för 2020. Av 
de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Välfärdsnämnd  0,800 1,000 0,800 7,100 

 
Verksamhetsmål 
Välfärdsnämnden föreslår 6 verksamhetsmål med indikatorer för året.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 
  

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Rickard Persson Håkan Sundberg 
Chef Välfärdsnämnden Kommundirektör 
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Sammanfattning 
Nämnden har sen lång tid tillbaka ett underskott gentemot budget och redovisade ett underskott på -23,3 
mnkr 2017. Då stora effektiviseringskrav finns på nämnden innebär det att de effektiviseringar som görs 
inte syns då effektiviseringskravet är större än de effekter som nämnden lyckats genomföra. Nämnden har 
under två år genomfört flertalet åtgärder för att minska utfallet vilket lett till minskade kostnader, dock har 
effektivitetskraven på Vård och äldreomsorgen och IFO gjort att nämnden inte kommit i fas gentemot 
budget. Planen för 2020 och 2021 är fortfarande baserade på siffror som togs fram 2016 och är därför svåra 
att beräkna och planera för. Målet att komma ner till 0 i avvikelse mot nettostandardkostnader på Vård och 
äldreomsorgen ser nämnden som ett mål som blir svårt att nå med de nuvarande politiska beslut som finns.  
 
För att nå målet krävs en strukturförändring, inte bara på nämndens vård och omsorgsboende utan även 
inom ordinärt boende. Hemtjänstbrukare måste centreras och för att kunna göra det krävs förutsättningar 
på bostadsmarknaden vilket inte finns idag. För att nå målet behövs beslut om att erbjuda heltidstjänster 
och att inte ha delade turer omprövas. Beslut som också behövs omprövas är de utbildningskrav som finns 
på avdelningarna. Enligt senaste benchprognosen 2017 ligger Munkedal lägst i norra Bohuslän vilket visar 
på att vi ligger i paritet med de strukturella kostnaderna inom det geografiska området. Det område där vi 
konkurrerar om samma medarbetare och delar övriga förutsättningar. 
 
Återremittering av budget 2019  
Välfärdsnämndens budget § 100 återremitteras 2018-05-16 för att ge kommunchefen i uppdrag att: 
 
1. Utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma med ett nytt förslag till 

budgetram för Välfärdsnämnden till kommunstyrelsen i augusti. 
 
Välfärdsnämndens budget för 2019 föreslås öka med 6 mnkr till Individ-och familjeomsorgen för att 
möjliggöra budgetbalans 2019. Utöver utökningen av ram har ledningen för sektor Omsorg uppdraget att 
fortsätta arbetet med att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 
2018 och bidra till att budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar/anpassningar ska 
redovisas i delårsrapporten för augusti 2018 samt årsbokslut. 
 
Fullmäktige föreslås ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar som behöver göras 
för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner 
inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringar ska genomföras mellan verksamhetsåren 2020–2024.  
 
Liknande kommuner inom äldreomsorgen är Markaryd, Hjo, Haparanda, Osby, Färgelanda, Orust och 
Degerfors under 2016. Inom äldreomsorgen ligger liknande kommuner på 237 333 kr/inv. 80+. Munkedal 
ligger på 251 195 kr/inv. 80+, dvs 13 862 kr/inv. 80+ mer. Vi har 734 invånare som är 80+ vilket skulle 
vara att vi har ca 734*13 862= 10,2 mnkr dyrare verksamhet än jämförbara kommuner varav 7 mnkr 
högre inom hemtjänsten.   
 
 
    2014 2015 2016 2017 

 Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 

 Liknande kommuner 
äldreomsorg, Munkedal, 
2016 14 524 14 999 15 462 15 742 

  Munkedal 17 109 18 233 17 444 17 689 

 Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 
65+ 

 Liknande kommuner 
äldreomsorg, Munkedal, 
2016 56 570 57 637 59 274 59 529 

  Munkedal 69 377 73 808 71 521 72 361 

 Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 
80+ 

 Liknande kommuner 
äldreomsorg, Munkedal, 
2016 222 618 

230 
046 236 205 237 333 

  Munkedal 247 875 
262 
072 252 422 251 195 

      

 
Merkostnad mot liknande 
kommuner       

10 174 708 
 

      

      
Källa: Kolada, SKL 
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2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka kostnaderna inom äldreomsorgen 
med 19 Mnkr och den resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen 

 
Utifrån utredningen föreslås att omfördelningsbeslutet tas bort, detta kräver även att 
resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen måste ses över. Detta innebär att effektiviseringskravet under 
åren 2020–2022 på 5 mnkr vartdera året, totalt 15 mnkr tas bort från äldreomsorgen. Kommunfullmäktige 
föreslår att ekonomienheten tar fram förslag på ny resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nytt förslag 
presenteras i november 2018. 
 

 
3. Se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ-och familjeomsorgens nettokostnadsutveckling 

för planperioden 
 
Det finansiella målet föreslås tas bort 2019. Förslaget till kommunfullmäktige är att den långsiktiga 
målsättningen för Individ-och familjeomsorgens nettoomkostnadsavvikelse i mnkr ska var i nivå med 
liknande kommuner inom Individ-och Familjeomsorg. Liknande kommuner inom IFO 2016: Tingsryd, 
Herrljunga, Älvsbyn, Svenljunga, Mullsjö, Vårgårda och Nordanstig. 
 
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat. 
 
Munkedals kommuns nettokostnadsavvikelse för 2016 visar Munkedals kostnadsläge är 28 mnkr högre. För 
att komma ner i samma kostnadsnivå som likande kommuner bör Munkedal sänka sina kostnader inom 
Individ-och familjeomsorg med 20 mnkr. 
 
        
  2015 2016 2017    
 Nettokostnadsavvikelse 
Individ-och familjeomsorg, 
miljoner kronor 

 Liknande kommuner IFO, 
Munkedal, 2016 5 8      

  Munkedal 26 28     
 
Källa; Kolada, SKL.  
 
 
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk 
organisation med anpassad förvaltningsorganisation.  
Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten 
som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. 
 
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är 
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna beslutade inför 
uppföljningen av budgeten 2019 utifrån nya nämnder. 
 
Utmaningar 
Inför de kommande åren står förvaltningen inför stora utmaningar.  

 Demografiska förändringar – Kopplat till en resursfördelningsmodell  
 Omfördelningsbeslut- lägre verksamhetskostnader (uppdrag) 
 Verksamhetens nettokostnader – höga framförallt inom Äldreomsorg, IFO 
 Kommande investeringsbehov – hur kombinerar vi det med krav på egenfinansiering av 

investeringsutgifter 

Verksamhetsbeskrivning  
Välfärdsnämnden samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och familjeomsorg och Stöd under 
sig. Nämndens primära uppdrag är att ta ett samlat grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför och 
lever med. 
Nämnden ansvarar för: 

 Kommunal vård- och omsorgsverksamhet  
 Kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 
 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
 Myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL) 
 Biståndsfrågor enligt SoL 
 Skuldsanering enligt lagen om skuldsanering 
 Familjerådgivning som åvilar kommunen 
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 Integration (verkställighet) 
 Arbetsmarknadsenheten (AME) 
 Samverkan mellan olika vårdgivare 
 Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak 
 Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV) 

 
Förvaltningen ska stödja välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och omsorgsfrågor, individ och 
familjeomsorg samt stöd och särskild service.  Förvaltningen leds av förvaltningschef.  Förvaltningarna ska 
ansvara gentemot nämnd för att politiska beslut genomförs och följs upp samt tillser att åtgärder genomförs 
i enlighet med kommunens beslutade styrdokument och utifrån lagar. 
 
Avdelning Individ och familjeomsorg samlar de verksamheter som utgör myndighetsutövningen i SoL 
(socialtjänstlagen), familjebehandling och missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård 
såsom ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen består av en avdelningschef, 1: sekreterare, 
socialsekreterare, familjebehandlare och kuratorer 
 
Avdelning stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri, 
integration och arbetsmarknadsenheten. Avdelningen består av en avdelningschef och fem enhetschefer. 
 
Avdelning Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst, hemsjukvård, kommunal 
rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd samt särskilda boende för äldre. Avdelningen leds 
av avdelningschefen och dess enhetschefer. 

Ekonomi 

Ekonomisk översikt drift, Ramförslag 
  Budget Plan Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 

Välfärdsnämnden 224,394 230,521 229,971 229,971 

Avd. stöd 50,089 50,089 50,089 50,089 

Avd. Individ och familjeomsorg 46,489 52,489 51,939 51,939 

Avd. vård o äldreomsorg 84,735 84,862 84,862 84,862 

Avd Sektorsledning 43,081 43,081 43,081 43,081 

Summa Ramförändring Omsorg -3,402 6,127 -0,550  0  

Varav löner/kapitalkostnad 2,115 0 0  0  

Verksamhetsförändring* -1,696 6,000 -0,550  0  

Effektivisering ÄO -2,000 -2,000 0  0  

Varav flytt av verksamhet -1,815 0 0  0  

Resursfördelning ÄO -0,006 2,127 0  0  

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år. 

Tillkommande förändring 2019 
Nr Budgetår 2019 
1 Prisuppräkning för indexuppräkning 0,669 
2 Kompensation resursfördelning älderomsorg befolkningsförändringar 2,127 
3 Verksamhetsutökning, Chef i beredskap 0,300 
4 Utökning välfärdsnämnd IFO 6,000 
 Summa utökning 9,096 

 
 
Nr Budgetår 2019 
5 Effektivisering inom äldreomsorgen. Omfördelningsbeslut Resursfördelning 

Äldreomsorg avsätts till volymbuffert för resursfördelning 
 
      -2,000 

6 Anpassning för indexuppräkning och intäkter Netto -0,669 
7 Anpassning för verksamhetsutökning av Chef i beredskap  -0,300 
8 Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna* 0 
 Summa anpassning (åtgärder) -2,969 

 
 Summa justerat kommunbidrag 6,127 
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Beskrivning av tillkommande förändring 
1. Prisuppräkning (0,669 mnkr) 
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter ska göras, vilka uppgår till 0,669 mnkr för år 2019. Dessa 
kompenseras inte centralt utan får finansieras inom nämndens ram. 
 
 
2. Resursfördelning justering kommunbidrag utifrån befolkningsförändringar (2,127 mnkr) 
Äldreomsorgens kommunbidrag justerats utifrån SCB befolkningsprognos i början av april 2018. Denna 
utökning gör att vi kan behålla en täthet på 0,63 dag/kväll och 0,14 natt.  
 
 
3. Verksamhetsutökning, Chef i beredskap (0,300 mnkr) 
För att kunna erbjuda välfärdsnämndens chefer ett hållbart ledarskap och medarbetarskap behöver 
nämnden en organisation som gör att chefer kan vara lediga på helger och andra ledigheter. Detta innebär 
att cheferna inte behöver ligga i en ständig obetald beredskap. 
 
4. Utökning välfärdsnämnd IFO (6,000 mnkr) 
Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 6 mnkr för att nämnden ska ha rimliga 
förutsättningar att ha budgetbalans år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchef. 
Finansieringen av utökningen sker genom den förbättrade skatteprognosen i april. Under 2018 har 
ledningen för sektor Omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra verksamhetsförändringar 
som minskar den ekonomiska obalansen 2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för sektorn. 

Risk och konsekvensbeskrivning  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att 
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning 
 
5. Omfördelningsbeslut Resursfördelning Äldreomsorg 2019 (-2,000 mnkr) 
 
Vård och äldreomsorgsavdelningen har påbörjat ett viktigt strategiskt arbete och genomför flera stora 
förändringar i syfte att hålla nettokostnadsökningen på en låg nivå.  
Avdelningen ser därför stora svårigheter att kortsiktigt genomföra ytterligare effektiviseringar och befarar 
att om ingen kompensation ges för volymökningar kommer strävan efter budgetbalans ske på bekostnad av 
kvalitén i verksamheten och personalens arbetsmiljö. 
 
För att anpassa efter omfördelningsbeslutet behöver tätheten på boendena dras ner från 0,63 till 0,61 
dag/kväll. Detta ger en sänkning med -2 mnkr. Omedelbara konsekvenser blir att inte kunna erbjuda 
heltidstjänster och återgång till delade turer. Detta kräver att de befintliga politiska besluten inom området 
omprövas. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? 
Medarbetare i äldreomsorgen 
 
Riskbedömning för brukare  
De som är demenssjuka får inte tillräckligt med stöd, vård och omsorg. Personalen har ingen möjlighet att 
ha tillräcklig uppsikt och vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på enheten. Personalen har också svårt 
att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka. Även om det finns dörrlarm hinner inte 
personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse mm får stå tillbaka, de beslutade 
kvalitetsnivåerna i äldreomsorgen måste förändras.  
 
Riskbedömning för personalen 
Att inte hinna med att ge den vård och omsorg som de boende behöver och har rätt till skapar stress och 
känsla av otillräcklighet. En ökad arbetsbelastning och en otrygg arbetssituation. Genom att inte ha 
tillräckligt med personal är det svårt för personalen att hantera situationer när boende är oroliga eller 
aggressiva vilket kan leda till ökade hot- och våldssituationer. Med för låg bemanning saknas förutsättningar 
att kunna utföra ett professionellt arbete. Känsla av otillräcklighet bidrar till ökad psykisk belastning som 
tillsammans med andra påfrestningar som stor arbetsmängd, tidspress, otydliga förväntningar och krav 
leder till ökad ohälsa och sjukskrivningar. Sämre scheman för personalen med bla delade turer för att täcka 
helger och kvällar. Sämre scheman gör det i princip omöjlig att erbjuda heltidstjänster för personalen, risk 
för utökat behov av helgarbete (arbeta 3 av 5 helger). 
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Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation, 
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för 
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur). 
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet. Införa delade turer, utöka 
helgarbetet och se över kvalitetsnivåerna. 
 
6. Besparing indexuppräkning (-0,669 mnkr) 
Kompensation för prisökningar blir inte ramhöjande vilket innebär att nämnden måste effektivisera bort de 
prisökningar som verksamheten räknar upp. Då vi inte har lyckats att sänka antalet placeringar för att 
jämna ut indexutökningen finns det en risk att detta genererar personaleffektiviseringar.  
  
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Minskade utbildningstillfällen, minska administrativa uppgifter vilket kan leda till bristande dokumentation, 
deltagande i kvalitetsregister, genomförandeplaner etc. Anpassa boendemiljön för att underlätta för 
personal och boende (förutsätter mer offensivt och snabbare arbete med en förändrad boendestruktur). 
Trygghetskameror för att förbättra överblickbarheten och tillsyn på boendet. Införa delade turer, utöka 
helgarbetet och se över kvalitetsnivåerna. 
 
7. Chef i beredskap (-0,300 mnkr) 
Många verksamheter inom sektor omsorg drivs dygnet runt alla årets dagar. Det finns idag inget reglerat när 
det gäller arbetsmiljöansvaret under kvällar, nätter och helger för verksamheterna för äldre, 
funktionsnedsatta, hälso-och sjukvård och integration.  
Arbetsmiljöverket menar att alla arbetstagare ska veta vem dom ska vända sig till när man behöver stöd 
och vägledning i arbetet. Även inspektionen för vård och omsorg (IVO) påpekade samma brister vid en 
inspektion 2016 inom LSS och HVB, att socialförvaltningen inte klargjort ansvarsfördelning på obekväm 
arbetstid. Detta kommer vi då behöva att frångå.  
 
Riskbedömning för brukare: 
Personalen har ingen möjlighet att ha tillräcklig uppsikt om vårdtagarna, vilket skapar oro, otrygghet på 
enheten. Personalen har också svårt att ha koll om någon lämnar boendet och kanske inte hittar tillbaka. 
Även om det finns dörrlarm hinner inte personalen agera omedelbart. Sociala aktiviteter, utevistelse mm får 
stå tillbaka, de beslutade kvalitetsnivåerna i äldreomsorgen måste förändras.  
 
Riskbedömning för personal: 
Att inte göra en satsning på chef i beredskap, innebär att det för medarbetare inom Vård och omsorg och 
Stöd, inte kommer finnas en chef att kontakta när som helst på året. Arbetsmiljömässigt innebär det att 
medarbetarna inte får tillgång till arbetsledning dygnet runt och att förvaltningens enhetschefer inte längre är 
tillgängliga när de är lediga för att hantera akuta händelser utanför ordinarie arbetstid.  
Det innebär vidare att vid en akut händelse där en uppkommen situationen inte kan lösas, utifrån de riktlinjer 
och rutiner som redan finns, får medarbetaren inget stöd och råd från en chef.  
Om inte pengarna tillskjuts kommer nämnden behöva prioritera på annan verksamhet. Se riskbedömning för 
brukare. 
 
8. Effektiviseringsmål IFO sänka nettokostnaderna 
Enligt ovan föreslås att dagens effektiviseringsmål tas bort. Ett nytt förslag till långsiktigt mål för Individ-och 
familjeomsorgen är att vara i kostnadsnivån med liknande kommuner.  

Resultatbudget 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 40,298 40,298 40,298 40,298 

Kostnader -263,837 -269,964 -269,414 -269,414 

Kapitalkostnader -0,855 -0,855 -0,855 -0,855 
Verksamhetens 
Resultat -224,394 -230,521 -229,971 -229,971 

Kommunbidrag 224,394 230,521 229,971 229,971 

Årets Resultat 0 0 0 0 

Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar. 
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Investeringsbudget  

Nämndens ram 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 Plan 2021 
         2308 ÄO ARBETSTEKN 
HJÄLPMEDEL 250 150 150 150 

         2333 GEM INVENTARIER ÄO 1100 300 300 300 

         2335 ÄO LARM 326 100 100 100 

         2336 Inv MuSoLy Magna Cura 600 100 100 100 

         2333 INVENTARIER  100 100 100 100 

         2333 INVENTARIER  50 50 50 50 

Nya inventarier för struktur nytt boende       6315 
Automatisera administrativa manuella 
processer  200   

 Alla projekt inom Omsorg 2426 1000 800 7115 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 

 Arbetstekniska hjälpmedel (0,150 mnkr):  
Investering avser hjälpmedel inom vård och omsorg. 

 
 Gemensamma inventarier (0,450 mnkr):  

Investering avser möbler och övriga inventarier till äldreboenden (0,300) och inom Stöd (0,100) 
och IFO (0,050 mnkr). 

 
 Verksamhetssystem (0,100 mnkr):  

Fortsatt investering på verksamhetssystemet Magna Cura. 
 

 ÖO larm (0,100 mnkr):  
Dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås. Investeringen får göras i takt med den pågående 
och planerade strukturförändringen av kommunens äldreboende.  

 
 System för automatiserade administrativa manuella processer (0,200 mnkr): 

Digitalisering av biståndsbedömningar. Nyinvestering. 
 

 Nytt äldreboende inventarier för 65 platser (6,315 mnkr) plan år 2021:  
Beräkningen är baserad på lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor, rehab, 
hemtjänstlokal, it struktur, SSK lokaler. Investeringen uppskattas bli år 2021. Investeringen ligger 
under Välfärdsnämnden. Nya lokaler ligger i Samhällsbyggnads investeringsbudget. 
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Verksamhetsmål 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare 
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu 
verksamhetsplaner. Välfärdsnämnden har brutit ned två av kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår 
nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under 
hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden antar i 
december. 
Verksamhetsmål 
 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten  
  
2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via 
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se 
demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.  År 2019 
Indikatorer Mål 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som kan 
skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 2020-01-01.       

Inventering  
slutförd 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50% 
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de 
kommunala verksamheterna. 25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
 
 

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd 
som behövs, när det behövs och utifrån behov 
4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
omsorgsnämnden År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal tillsvidareanställda som avslutat sin tjänst (exkl. pension) 10% 
Framtagande av plan klar 
Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget 90% 
Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -20% 
  
4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av 
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas   År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal köpta vårddygn  -20% 

(2018) 
 
4.3 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att 
förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal nya E-tjänster som startats upp 4 st 

 
4.4 Verksamhetsmål VFN: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska 
erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga. År 2019 
Indikatorer Mål 
Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 10 st 

 
4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom nämnden. Sysselsättning ska ske 
genom samverkan mellan kommunens olika nämnder. År 2019 
Indikatorer Mål 
Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala 
verksamheten 10 pers. 

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser 60 st 
Antal OSA-anställningar 15 st 
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare som börjat arbeta 20% 
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Framtid  
Nämnden står inför en utmanande framtid inom samtliga områden. Den sociala omsorgen förväntas bli mer 
utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Vi ser ett tydligt behov av att göra förändringar för att möta 
upp de kostnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande intäkter. Vi kommer inte kunna att bibehålla 
den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat detta samtidigt som vi står inför utmaningar iform 
utav att rekrytera ny personal och att göra nämndens arbete attraktivt. 
 
Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade av det svåra rekryteringsläge som 
råder. Nämnden har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för rekryteringskonkurrens. Redan idag 
saknas flera medarbetare och behovet kommer att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som flera 
av våra medarbetare kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera samtidigt som 
andra kommer effektiviseras under de närmaste åren vilket gör att nämnden kommer behöva medarbetare 
som både har ett stort engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att rekrytera via 
annons och urvalet har varit stort. Numera har urvalet minskat drastiskt och kraven på arbetsplatsen och 
arbetsgivare är högre och kommer att öka i takt med att färre och färre väljer att arbeta emot nämndens 
målgrupper.  
 
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara nämnden utan hela kommunen under flera 
år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men prognoserna gällande övriga människor på flykt 
minskar inte. Det kommer att bli viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma 
in på arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro grundad på våra 
försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas 
i samverkan mellan stat och kommun, detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom 
målgruppen. Vi behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med behov av 
sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser samtidigt att en kostnadsökning kommer 
att ske inom området samtidigt som den statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns idag gör 
gällande att intäkten från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen har för att 
bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala försäkringssystem påverkas redan 
nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har inte längre etableringsersättning från staten och 
kostnaderna kommer med all sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för 
försörjningsstöd. Nämnden har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna anpassa 
verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den vård och omsorg som krävs.  
 
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla boendestrukturen inom 
äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och 
anpassningar samt en hel del lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i 
äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även om att skapa bra och 
tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och trygghetsboende men också fler mötesplatser. 
Detta är viktigt för att kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till om ett par år. För utan bra 
bostäder för äldre så kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest resurskrävande 
boendeformen, ett vård och omsorgsboende, är dessa dessutom omoderna och resurskrävande slår det 
extra mot en redan hårt belastad ekonomi. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 145    Dnr: KS 2018-198 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar 
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för Barn- och utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 101 att återremittera budget för Barn 
och utbildning för att invänta Skolgruppens förslag om ökad kvalitet och förbättrad 
måluppfyllelse samt dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolgruppen har 
identifierat och prioriterat åtgärder som kommer finansieras med hjälp av bidrag 
från Skolverket. Därmed kommer skolgruppens förslag till åtgärder att rymmas 
inom den för nämnden föreslagna ram och är därför inte konsekvensbeskriven i 
budgetskrivelsen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av 
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för 
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande 
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019 
 

Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Sektor Barn- och 
utbildning Barn- och utbildningsnämnd 217,381 207,907 207,907 207,907 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 145 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 
2020. Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Barn- och utbildningsnämnd 1,700 1,000 2,000 1,600 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för 
året.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Barn och 
utbildningsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 
Barn- och utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med 
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt 
utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 §101. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 
Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
 
 
  

137

linand001
Rektangel



 

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

 
 

  
  2018-08-08 Dnr: KS 2018-198
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 

Barn- och utbildningsnämnden budget 2019 plan 
2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Barn- och 
utbildningsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny 
politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 §101. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för Barn- och 
utbildningsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 
 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och 
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för Barn- 
och utbildningsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och 
konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 101 att återremittera budget för Barn och 
utbildning för att invänta Skolgruppens förslag om ökad kvalitet och förbättrad 
måluppfyllelse samt dess eventuella ekonomiska konsekvenser. Skolgruppen har 
identifierat och prioriterat åtgärder som kommer finansieras med hjälp av bidrag från 
Skolverket. Därmed kommer skolgruppens förslag till åtgärder att rymmas inom den 
för nämnden föreslagna ram och är därför inte konsekvensbeskriven i 
budgetskrivelsen.  
 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2019 innebär en ökning av 
anslag/ramar med 3,304 mnkr där den främsta orsaken är kompensation för 
volymförändring i resursfördelning. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i 
handlingen för nämnden. 

Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals 
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta 
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. Organisationen ska 
utgöras av följande politiska organ; 
 

 Kommunfullmäktige  
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 
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Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya 
organisationen.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut 
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen 
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är 
fördelade till de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen 
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och 
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten 
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 
 

Ram drift 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån 
de nya nämnderna. 
 

Nuvarande politisk org. 
2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

Sektor Barn- och utbildning Barn- och utbildningsnämnd 217,381 207,907 207,907 207,907 

 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 1,000 mnkr för 2019 samt 2,000 mnkr för 2020. 
Av de 1,000 mnkr är 1,000 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Barn- och utbildningsnämnd 1,700 1,000 2,000 1,600 

Verksamhetsmål 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Chef Barn- och utbildningsnämnden  Kommunchef 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 
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         Dnr KS 2018-198 

 
            

 
Barn och 

Utbildningsnämnden 
 

Budget 2019 
Plan 2020-2021 

 

 
 

 
 
 
 
Beslut 
Återremiterad i KS 2018-05-16 § 101 
Antagen KS 2018-09-12 § ? 
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Organisation 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 inrättar Munkedals kommun en ny politisk 
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att 
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. Detta ska leda till ökad delaktighet och demokrati.  
 
Den nya politiska organisationen innebär att Sektor Barn och utbildnings uppgifter flyttas över till Barn- och 
utbildningsnämnen samt att verksamheten kultur och fritid samt musikskolan blir Kultur- och Fritidsnämnden.  
 
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är 
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i 
förslaget till budgeten 2019. 
 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för: 
 

 Förskole- och fritidsverksamhet 
 Grund-, sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare 

(SFI) 
 Elevhälsovård 
 Tillsynsansvar för friförskola 
 Dagbarnvårdare 
 Skolskjutsverksamhet 
 Huvudmannaskap för förskola och skola 
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Ekonomi 

Ekonomisk översikt drift, Ramförslag 
 Plan Plan Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 
Barn- och utbildningsnämnd 217,419 207,907 207,907 207,907 
Summa Ramförändring 1,177 -9,512   
Varav kapitalkostnad 1,074 1,115   
Verksamhetsförändring -0,054 1,258   
Resursfördelning  -0,119 2,046   
Varav flytt av verksamhet 0,276 *-12,816   

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år. 
* Verksamhet för Kultur och Fritid flyttad från BoU till egen nämnd 1/1/2019. 

 

Tillkommande förändring 2019 
 
Nr Tillkommande förändringar  2019 

1 Prisuppräkning köp av skolplatser 1,000 

2 Resursfördelning 2,046 

3 Moduler 1,200 
4 Hedekas; 850 tkr löneökn + 1,0 tjänst extra 600 tkr, halvår jan-juni 0,725 

5 Nytt avtal Naturbruk: Ökad kostn inomläns fristående  (beräknat på 5 elever) 0,600 

  Summa prioriterade utökningar 5,571 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2019 

6 Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna -0,942 
7 Utökning av vht nr 4-5 ovan -1,325 

  Summa anpassning av ram -2,267 

    
Summa balans 3,304 
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Beskrivning av tillkommande förändring 
 
1. Prisuppräkning köp av skolplatser (1,0 mnkr) 

De externa köpta skolplatserna indexuppräknas. 
 
2. Resursfördelning utifrån demografi prognos 2018 för budget 2019 (2,046 mnkr) 

Utifrån beräkning av förändring av elevantal i de olika målgrupperna har nämnden tilldelats 2,046 mnkr 
i utökning av ram från kommunfullmäktiges volymbudget.  

 
3. Moduler (1,200 mnkr) 

3 enkla moduler på Munkedalsskolan och Brukskolan till en kostnad om 340 tkr/år. 4 moduler inkl 
klassrum, vatten, avlopp, toalett och grupprum till en kostnad om 852 tkr/år.  

 
4. Hedekas (0,725 mnkr) 

850 tkr avser lönetillägg för lärare och rektor enligt tidigare beslut. 1,0 tjänst extra, 600 tkr, till 
förstärkta åtgärder för elever som halkat efter uifrån tidigare situation.  
 
 

5. Nytt avtal Naturbruk (0,600 mnkr) 
Beräknad ökad kostnad för elever som läser på fristående naturbruksgymnasium inom Västra Götalands 
kommunen enligt nytt avtal. Regionens Naturbruksgymnasier är förlagda i regionens centrala delar. En 
friskola är etablerad i Dingle och en etableras inom kort på Nuntorp i Brålanda. Antagandet bygger på 
att kommunens elever som önskar gå på Naturbruksprogram väljer närliggande alternativ. 
Kostnadsberäkningen avser ett antagande om 5 elever. 

 

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

 
6. Anpassning för prisuppräkning 2019 (-0,942 mnkr) 
För att kunna kompensera prisuppräkningar under 2019 föreslås ett generellt spar på enheterna 0,46 %. 
 
Riskbedömning för brukare  
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Barn och Utbildning och denna besparing 
kommer inte direkt att påverka brukarna det vill säga eleverna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det 
på sikt påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller 
personalbefrämjande insatser. 
 
Riskbedömning för personalen 
Sämre förutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler 
som söker sig från kommunen som arbetsplats. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte. Ansöka om stadsbidrag 
för kompetenshöjande insatser.  
 
7. Utökning av vht nr 4-5 ovan. (-1,325 mnkr) 
Neddragning av 2,25 årsarbetare inom Barn- och utbildningsnämnden fördelat på 1,25 tjänst inom 
grundskolan och 1,0 tjänst på gymnasiet/Vuxenutbildning. 
 
Riskbedömning för brukare 
Mindre utbud inom vuxenutbildning samt mindre utrymme att fördela till resurs för barn i behov av extra 
stöd. 
 
Riskbedömning för personalen 
Högre arbetsbelastning för personalen vilket kan leda till högre sjuktal. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: 
Att inte använda vikarier vid sjukdom. 
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Resultatbudget 
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar . 
 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

 2019 
Plan 

 2020 
Plan 

 2021 
Intäkter 46,807 45,135 45,135 45,135 
Kostnader -262,974 -251,927 -251,927 -251,927 
Kapitalkostnader -1,214 -1,115 -1,115 -1,115 
Verksamhetens Resultat -217,381 -207,907 -207,907 -207,907 
Kommunbidrag 217,381 207,907 207,907 207,907 
Årets Resultat 0 0 0 0 

 
 

Investeringsbudget  

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Kunskapens Hus 0,500 0,100 0,100 0,100 
Förvaltningsledning BoU 0,926 0,900 0,900 0,900 
Kultur och Fritid 0,174    
Konst i offentlig miljö 0,100    
Strukturutredning inventarier skolor förskolor   1,000 0,600 
Summa  1,700 1,000 2,000 1,600 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
Investeringar 2019 (1,000 mnkr) 
 
 Kunskapens hus (0,100 mnkr): 
Investering av maskiner vid uppstart av Vuxenutbildning med trädgårdsinriktning. 
 
 Inventarier barn o utbildning (0,900 mnkr):  
Komplettering av möbler, inventarier samt maskiner på olika förskola, skolor. 
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Verksamhetsmål 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare 
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu 
verksamhetsplaner. Barn- och utbildningsnämnden har brutit ned fyra av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett 
antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner 
som nämnden antar i december. 
 
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen 
1.2  Verksamhetsmål BOU: Alla ska ingå i ett meningsskapande 
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Alla som går i förskolan till gymnasiet ska känna sig trygga (Skolinspektionens 
mätning % 2018 och egen mätning % 2019) 92%   

Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga (medarbetarenkät 
2019)     92%   

 
Miljö alla 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten    

 
      

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

 
 
 
 

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

Inventering  
slutförd 

 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50%  
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall 
i de kommunala verksamheterna. 25%  

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50%  
25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen 
"HÅLL SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för 
skolor/förskolor. Slutdatum 2020-01-01. 

4 enheter 
påbörjar 

certifiering 

 

 

Utbildning 
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och    
socialt från förskola och framåt. 
3.1  Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få 
språkförberedande stimulans  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Andel barn som uppnår minst fyra i Stainie test i förskoleklass. (%). Mätning 
görs i augusti. 97%   

 
3.2  Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda 
kommuninvånarna utbildningar som matchar det lokala näringslivet och 
arbetsmarknadsbehovet År 2019   
Indikatorer Mål Utfall 
Antal erbjudna fler platser på Vuxenutbildningens program (större än)  >år2018   

 
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår 
kommun 
8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara 
anställningsbara  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar 77   
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 6 (%) 70  
Alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen i årskurs 9 67  
Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år  77  
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Framtid  
 
Barn och Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar som att: 
 

 öka måluppfyllelsen hos alla elever 
 

 rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen 
 

 bidra till integrationsarbetet inom kommunen 
 

 utveckla digitaliseringen inom förskola och skola 
 

 arbeta med visionen för Munkedal Utvecklingscentrum, bland annat genom att utveckla ett 
Lärcentrum i samarbete med Högskolan Väst.  

 
 skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och ungdomar i kommunen 

 
 förbättra barn och ungas möjligheter att påverka inför viktiga beslut 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 146     Dnr: KS 2018-201 
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för 
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 
som främst avser Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. 
Bedömningen är att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar 
Samhällsbyggnadsnämndens budgethandling. 
 
Justering av investeringsbudgeten har skett och är uppdaterad enligt bedömning 
för 2019 års investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar 
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av 
anslag/ramar med 2,352 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet 
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande 
2019-01-01 där nuvarande kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 
2018  

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Sektor Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 101,164 103,516 103,516 103,516 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 146 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019 samt 239,9 mnkr för 
2020. Av de 128,5 mnkr är 39,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Samhällsbyggnadsnämnd 33,850 128,500 239,900 93,800 

 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. 
Samhällsbyggnadsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med 
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt 
utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 102. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens 
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-08 Dnr: KS 2018-201
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 

Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019 plan 2020-
2021 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019 plan 2020-2021 med 
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt utifrån 
kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 102. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

Samhällsbyggnadsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för 
Samhällsbyggnadsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som 
främst avser Välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden. Bedömningen är 
att nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar 
Samhällsbyggnadsnämndens budgethandling. 
 
Justering av investeringsbudgeten har skett och är uppdaterad enligt bedömning för 
2019 års investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och 
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
Samhällsbyggnadsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och 
konsekvensanalys.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en ökning av 
anslag/ramar med 2,352 mnkr där den främsta orsaken är flytt av verksamhet 
mellan nämnderna. Samtliga poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för 
nämnden. 

Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals 
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta 
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. Organisationen ska 
utgöras av följande politiska organ; 
 

 Kommunfullmäktige  
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
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 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 

 
Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya 
organisationen.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut 
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen 
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är 
fördelade till de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen 
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och 
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten 
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 

Ram drift 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån 
de nya nämnderna. 

Nuvarande politisk org. 
2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

Sektor Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 101,164 103,516 103,516 103,516 

Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 128,5 mnkr för 2019 samt 239,9 mnkr för 2020. 
Av de 128,5 mnkr är 39,15 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Samhällsbyggnadsnämnd 33,850 128,500 239,900 93,800 

Verksamhetsmål 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 13 verksamhetsmål med indikatorer för året.  
 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 
  

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Mats Tillander Håkan Sundberg 
Chef Samhällsbyggnadsnämnden Kommundirektör 
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Antagen KS 2018-xx-xx § x  
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Organisation 
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk 
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka Kommunstyrelsens roll att 
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. Detta ska leda till ökad delaktighet och demokrati.  
 
Den nya politiska organisationen innebär att Byggnadsnämndens uppgifter flyttas över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Dit flyttas även uppgifter av teknisk karaktär som tidigare handlagts under 
Kommunstyrelsen.  
 
Detta innebär att nuvarande poltisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är 
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i 
förslaget till budgeten 2019. 

Verksamhetsbeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet omfattar sex enheter på förvaltningsnivå. För ärenden där olika 
enheter inom Samhällsbyggnadsnämnden söker exempelvis bygglov kommer Jävsnämnd att vara 
beslutande.  
 
Fastighetsenheten ansvarar för att kommunens verksamheter ska erbjudas lokaler med god service och 
kvalité. Enheten park och skog ansvarar för skötsel av grönytor inom bostadsområden, på kommunens 
fastigheter samt skötsel av kommunens badplatser. Kommunens vägar, gång- och cykelvägar, snöröjning 
av egna vägar, offentlig belysning, trafikfrågor och kartfrågor hanteras inom mark och exploatering. 
Kostenheten svarar för matlagning i kommunala kök inom skola, förskola och äldreomsorg. Städenheten ska 
svara för lokalvård i kommunens samtliga lokaler. Plan och byggenheten svarar för planer, bygglov samt 
tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL).  
 
Förvaltningen ska stödja Samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att ansvara för teknisk förvaltning och 
ärenden inom plan- och byggområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef. 

Ekonomi 

Ekonomisk översikt drift, Ramförslag 
 Plan Plan Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 
Samhällsbyggnadsnämnd 101,164 103,516 103,516 103,516 
Summa Ramförändring 0,346 2,352   
Varav löner/kapitalkostnad 0,719 0   
Verksamhetsförändring -0,352 0   
Resursfördelning  0,072 0,042   
Varav flytt av verksamhet* -0,093 2,310   
 
     

*Politisk omorganisation innebär att Byggnadsnämnden from 2019 ingår i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år. 

 
Tillkommande förändring 2019 
 
Nr Tillkommande förändringar 2019 
1 Indexuppräkning 0,598 
2 Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel elever prognos elevförändring 

2019 
0,042 

3 Uteblivna skogsintäkter enhet Gata och mark 0,400 
 Summa utökning 1,040 

 
Nr Förslag till anpassningar  2019 
4 Minskad budget för inköp för att kompensera indexuppräkning sker inom resp enhet -0,598 
5 Anpassning av inköp för att kompensera uteblivna intäkter Gata och Mark -0,400 
 Summa anpassning (åtgärder) -0,998 
Summa balans 0,042 
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Beskrivning av tillkommande förändring 
 

1. Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,598 mnkr för år 2019. 
Dessa kompenseras inte centralt utan får finansieras inom nämndens ram. 
 

2. Justering kommunbidrag resursfördelning livsmedel 0,042 mnkr. 
Utifrån beräkning av förändring av elevantal i de olika målgrupperna har nämnden tilldelats 0,042 
mnkr i utökning av ram från Kommunfullmäktiges volymbudget.  

 
3. Intäkter från Skogssällskapet på ca 0,400 mnkr har årligen erhållits av Gata och mark. Då 

kommunen nu sålt av merparten av skogsmarken som genererat dessa intäkter, kommer enheten 
inte längre kunna ta del av detta. 

 

Risk och konsekvensbeskrivning  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att 
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning. Punkt är redan beslutade i 
föregående års budget. 
 

4. Minskad budget för inköp   (-0,598 mnkr) 
Indexuppräkning för utvalda kostnadsposter har gjorts, vilka uppgår till 0,598 mnkr för år 2019. Dessa 
kompenseras inte centralt utan får finansieras inom sektorn, minskningen av budget hanteras genom 
minskade inköp inom sektorn. 
 
Vilken enhet berörs? Samtliga enheter inom nämnden. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Samtliga. 
 
Riskbedömning för brukare  och för personalen? Inga. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga. 
 
 

5. Minskad budget för inköp till följd av uteblivna skogsintäkter (-0,400 mnkr) 
Minskningen av budget hanteras genom minskade inköp inom nämnden. 
 
Vilken enhet berörs? Gata och Mark. 
 
Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs? Samtliga inom enheten. 
 
Riskbedömning för brukare, vilka risker innebär ändringarna?  Inga. 
 
Riskbedömning för personalen, vilka risker innebär ändringarna?  Inga. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna: Inga. 
 
 

Resultatbudget 
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar . 
 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

 2019 
Plan 

 2020 
Plan 

 2021 
Intäkter 23,000 23,500 23,500 23,500 
Kostnader -100,383 -103,235 -103,235 -103,235 
Kapitalkostnader -23,781 -23,781 -23,781 -23,781 
Verksamhetens Resultat -101,164 -103,516 -103,516 -103,516 
Kommunbidrag 101,164 103,516 103,516 103,516 
Årets Resultat 0 0 0 0 
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Investeringsbudget  

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan  
2021 

Samhällsbyggnadssektorn, ny och 
reinvestering samt strukturutredningar 33,850 128,500 239,900 93,800 
          
Gata/mark reinvestering 5,100 3,600 2,100 1,600 
BELÄGGN O BROARB 0,800 0,800 0,800 0,800 
GÅNGBRO BRÅLAND 0,000 0,000 0,500 0,000 
ÅTGÄRDER GATUBELYSN 0,300 0,300 0,300 0,300 
GC SKOLVÄGEN 2,500 0,000 0,000 0,000 
TORGET MUNKEDAL 0,000 1,000 0,000 0,000 
SAMHÄLLSFÖRB ÅTGÄRDER 0,500 0,500 0,500 0,500 
BROAR BRUKSVÄGEN/ÄLVEN 1,000 1,000 0,000 0,000 
Gata/mark nyinvestering 5,100 7,600 10,600 9,600 
BELÄGGNING MÖE 0,000 0,000 1,000 0,000 
STRAT FASTIGHETSFÖRVÄRV  0,300 0,300 0,300 0,300 
UTB BOSTADS/IND OMRÅDE 0,300 0,300 0,300 0,300 
EXPLOATERING INDUSTRIOMR VÄSTRA 
SÄLEBY 0,000 0,000 2,000 3,000 
EXPLOATERING INDUSTRIOMR ÖSTRA SÄLEBY  0,000 1,000 0,000 0,000 
EXPLOATERING BOSTÄDER KORPÅS  0,000 0,000 1,000 1,000 
GC-VÄG GLÄBORG 0,000 0,000 2,000 0,000 
EXPLOATERING OMLÄGGNING 
VADHOLMSVÄGEN 1,000 2,000 0,000 0,000 
EXPLOATERING GLÄBORGS IND OMR 0,000 2,000 2,000 0,000 
EXPLOATERING HÅBY SÖDRA IND OMR 0,000 0,000 0,000 2,000 
GC UTMED STALEVÄGEN 0,000 2,000 0,000 0,000 
GÅRVIK STRANDZON 2,000 0,000 0,000 0,000 
GC SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000 
HANDIKAPPANPASSAD LEKPLATS 0,500 0,000 0,000 0,000 
EROSIONSSKYDD SALTKÄLLAN 0,000 0,000 0,500 0,000 
EXPLOATERING TOMTER HÄLLEVADSHOLM  0,000 0,000 0,000 3,000 
EXPLOATERING UTBYGGNAD 
BOSTADSOMRÅDE (TEGELVERKET) 1,000 0,000 0,000 0,000 
Hällevadsholm vändplan 0,000 0,000 1,000 0,000 
Fastigheter reinvestering 10,250 7,400 6,800 5,300 
OMBYGGNATION  KOMMUNALA FASTIGHETER 0,800 0,800 0,800 0,800 
PLANERAT UNDERHÅLL KÖK KUNGSHÖJDENS 
FÖRSKOLA 2,350 0,000 0,000 0,000 
HANDIKAPPANPASSNING 0,100 0,100 0,100 0,100 
OMBYGGNATION EKEBACKEN 0,000 0,000 0,000 1,000 
UTVECKLINGSCENTRUM MUNKEDAL 2,000 2,000 2,000 2,000 
UPPRUSTNING GULLMARSSALEN 0,200 0,000 0,000 0,000 
UPPRUSTNING LEDNINGSPLATSER 0,300 0,000 0,000 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL PIPFABRIKEN 0,000 2,000 1,000 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL GA KOMMUNFÖRRÅDET 0,000 1,000 0,000 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL DINGLE SPORTHALL 0,000 0,000 1,000 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL SOTARVILLAN  0,000 0,000 0,500 0,000 
PLANERAT UNDERHÅLL KUNGSHÖJDENS 
FÖRSKOLA 3,000 0,000 0,000 0,000 
SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 0,400 0,400 0,400 0,400 
FIBERANSLUTNINGAR I VERKSAMHETEN 0,100 0,100 0,000 0,000 
ENGERGIÅTGÄRDER 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan  
2020 

Plan 
2021 

          
Fastigheter nyinvestering 0,600 0,000 0,500 0,000 
GÅRVIK TOALETT  0,000 0,000 0,500 0,000 
TILLTRÄDESSKYDD FORUM 0,400 0,000 0,000 0,000 
SKYDD SERVER/IT 0,200 0,000 0,000 0,000 
Städ reinvestering 0,200 0,200 0,200 0,200 
STÄD ALLMÄNT 0,200 0,200 0,200 0,200 
Kost reinvestering 0,300 0,700 0,800 0,800 
Inventarier matsal skolor 0,000 0,400 0,300 0,300 
KOM KÖK ALLMÄNT 0,300 0,300 0,500 0,500 
Park & skog reinvestering 2,550 1,250 0,550 0,550 
NYA BRYGGOR GÅRVIK 1,000 0,000 0,000 0,000 
DIV BAD,LEK/ HANDIKAPPÅTGÄRDER BADPLAT 0,250 0,250 0,250 0,250 
REDSKAP 0,300 0,300 0,300 0,300 
SKOGSTRAKTOR 1,000 0,000 0,000 0,000 
SOPMASKIN 0,000 0,700 0,000 0,000 
Strukturutredningar  9,000 107,000 217,600 75,000 
Nyinvestering äldreboende 1,000 50,000 100,000 50,000 
Skolutredning befintlig struktur reinvestering 5,000 26,000 29,000 15,000 
Skolutredning befintlig struktur nyinvestering 3,000 31,000 88,600 10,000 

 

Mnkr 
Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

 
Plan 2021 

1178 DETALJPLANER 0,750 0,750 0,750 0,750 
Plan och Bygg 0,750 0,750 0,750 0,750 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
Investeringar 2019  (133,500 mnkr) 
 
 Gata mark 10,200 mnkr 
o Beläggning o broarbete (0,800 mnkr):  
Beläggnings- och broarbete på kommunala gator och anläggningar 
 
o Åtgärder gatubelysning (0,300 mnkr):  
Mindre åtgärder för att spara energi och höja säkerheten i gatubelysningsanläggningarna. 
 
o Samhällsförebyggande åtgärder (0,500 mnkr):  
Åtgärder för trevligare och finare samhällen. Inkluderar även möjlighet för samhällsföreningar m fl att söka 

bidrag. 
 
o Bro bruksvägen /älven (1,000 mnkr): 
Bron på Bruksvägen över Örekilsälven är i dåligt skick och behöver renoveras 2017-2019. 
 
o Strategiskt fastighetsförvärv (0,300 mnkr):  
Möjlighet att förvärva mindre kompletteringsmark etc. 
 
o Utbyggnad bostad/industriområde (0,300 mnkr) 
Medel för mindre åtgärder. 
 
o Exploatering industriområde östra Säleby (1,000 mnkr): 
Toppbeläggning av gata i området. 
 
o Exploatering omläggning Vadholmsvägen (2,000 mnkr): 
När detaljplanearbetet avslutats läggs Vadholmsvägen om för att få större byggrätter för bostäder. 
 
o Exploatering Gläborg industriområde ( 2,000 mnkr): 
Utbyggnad av verksamhetsområde, vilket planeras ske 2020.  
 
o CG utmed Stalevägen (2,000 mnkr): 
Ev utbyggnad i samverkan med Trafikverket. 
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 Fastighet 7,400 mnkr 
o Ombyggnad kommunala fastigheter (0,800 mnkr):  
Medel för smärre ombyggnader och anpassningar efter verksamheters behov. 
 
o Handikappanpassning (0,100 mnkr):  
Smärre åtgärder av lätt undanröjda hinder.  
 
o Utvecklingscentrum Munkedal (2,000 mnkr): 
Lokalanpassningar kommer att behöva göras årligen för såväl kommunala verksamheter som externa 

hyresgäster.  
 
o Planerat underhåll Pipfabriken (2,000 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 
 
o Planerat underhåll GA Kommunförrådet (1,000 mnkr):  
Upprustning och verksamhetsanpassning. 
 
o Säkerhetshöjande åtgärder (0,400 mnkr):  
Åtgärder (brand, passage eller inbrott) för att förbättra säkerheten i kommunala lokaler. 
 
o Fiberanslutningar i verksamheten (0,100 mnkr):  
För anslutningsavgifter och vissa åtgärder i byggnaderna. 
 
o Energiåtgärder (1,000 mnkr):  
Åtgärder på kommunala fastigheter.  
 
 Städ 0,200 mnkr 
o Städ allmänt (0,200 mnkr): 
Nivån på städredskap är dålig. Personalen behöver bättre redskap, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt. 
 
 Kost 0,700 mnkr 
o Kom. kök allmänt (0,300 mnkr):  
Ny utrustning, inventarier etc. i kommunala kök. 
 
o Inventarier matsal skolor (0,400 mnkr): 
Bord och stolar i skolmatsalarna behöver förnyas. Först ut är Kungsmarksskolan. 
 
 Park & Skog 1,250 mnkr 
o Div bad,lek /handikappsåtgärder badplats (0,250 mnkr): 
Åtgärder vid badplatser. 
 
o Redskap (0,300 mnkr):  
Löpande inköp av redskap. 
 
o Sopmaskin (0,700 mnkr)  
Ny sopmaskin för skötsel av gator,vägar samt fastighetsytor. 
 
 Plan och bygg 0,750 mnkr 
o Detaljplaner (0,750 mnkr):  
Detaljplaner för kommunala fastigheter. 
 
 
Strukturinvesteringar 107 mnkr 
 
Nytt äldreboende investeringsbehov 50 mnkr   
 
 Nytt äldreboende (50,000 mnkr):  
Projektering påbörjas nytt boende inom Äldreomsorgen och ett samlat äldrecentrum.  Total investering på 

201,0 mnkr under perioden år 2018-2021. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Skolutredning investeringsbehov 57,000 mnkr 
 
 Skolutredning befintlig struktur (57,000 mnkr)  
Efter översyn av skolfastigheter har en investeringsplan tagits fram som omfattar 190,0 mnkr under perioden 

år 2018-2023. Investeringen ligger under Samhällsbyggnadsnämnden. 
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Verksamhetsmål 
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare 
resultatsmål (nämndsmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas 
nu verksamhetsplaner. Samhällsbyggnadsnämnden har brytit ned tre av Kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett 
antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner 
som nämnden antar i december. 
 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten          
2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via 
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö 
samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med 
hållbar utveckling. År 2019 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter som 
kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara slutförd 
2020-01-01.        

Inventering  
slutförd   

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50%   
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de 
kommunala verksamheterna. 25%   
2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50%   

 
2.2  Verksamhetsmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och 
kommunicera om kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer 
vid planering och exploatering. År 2019 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
10 % av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark. Redovisas 2020-
01-01. 10%   

Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 2 ggr/år   

 
2.3  Verksamhetsmål:  God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens 
marina miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och 
dricksvattenförsörjning. År 2019 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %. -7,5%   
Mätning av fastigheter med enskilda avlopp i Munkedal 2016: 2350 st. totalt 235 
fastigheter (-10%) För 2017 minska med 40, -1,7 % 2173   

 
2.4 Verksamhetsmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska 
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja 
klimatsmarta transporter och kommunikation. År 2019 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Energianvändningen i kommunens fastigheter skall minskas med 20 % från 2009 års 
siffror. Slutredovisning 2020-01-01. (2009 – 189 kWh per m2)  154   

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

99,0%   

Näringsliv och arbete         
5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra 
aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling         
5.1  Verksamhetsmål: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad 
beredskap År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Mängden färdigställd industrimark. 20000 m2    

 
5.2  Verksamhetsmål: Se till att det finns ett brett utbud av tomter, avseende pris, 
läge i kommunen och storlek på tomten År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Tomter ska finnas i samtliga kommundelar. JA   
Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter. X   
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5.3  Verksamhetsmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2). 
 -150 
m2   

 
5.4  Verksamhetsmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i 
mässor År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Minst en mässa per år. 1   

 
Samhällsbyggnad och infrastruktur         
6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att 
erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.         
6.1 Verksamhetsmål:  Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra 
trygghetsvandringar) År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Antal trygghetsvandringar per år. 2   

 
6.1 Verksamhetsmål Bygg: Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
4 planer per år 4   
   

 
6.2 Verksamhetsmål:  Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra 
bostäder År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
En intressent per år. 1   

 
6.3 Verksamhetsmål:  Regelbundet ska återredovisas förbrukning av underhåll både 
akut och planerat År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut). 3   

 
6.3 Verksamhetsmål Bygg: Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Handläggningstid (dgr)  25   
Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar)  2   

 

Framtid  
Kommunen har en avsevärd förmögenhet bunden i fastigheter och gator. Bristande underhåll innebär 
en kapitalförstörelse och att kommande insatser blir dyrare och mer omfattande än vad som annars 
vore fallet. Inom nämndens verksamhetsområden råder generellt svårigheter att rekrytera kompetent 
personal. Inom tekniska områden bedöms svårigheterna öka, något som bör leda till fler samarbeten 
med andra kommuner. Beredskapen avseende möjligheten att tillhandahålla industrimark och tomter 
bör även framöver vara god. Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för 
industrimark samt att flytta verksamhet från externt inhyrda lokaler. 
 
Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Det gäller att gå från planering till genomförande. Intresset 
för byggnation och etablering i kommunen märks tydligt i antalet pågående planarbeten samt 
förfrågningar om förhandsbesked och bygglov.   
 
För att fullt ut kunna leva upp till den kommunala ambitionen om snabb handläggning, spetskompetens, 
god information och rådgivning krävs en flexibilitet samt en rätt anpassad organisation. Detta innefattar 
bl.a. att arbeta med såväl ordinarie tillsyn som förebyggande information och inspektioner.   
 
Samarbetet med grannkommuner avses att utvecklas och nya former för samarbete kommer att prövas. 
Nuvarande organisation med relativt få handläggare är sårbar. Syftet med samarbete är att minska vår 
sårbarhet samt öka möjlighet att tillvarata personalens kompetens och intresse.  
 
Antal detaljplaner som förvaltningen arbetar med är stort såväl avseende kommunala planer med 
investeringsanslag, enskilda planer som finansieras av exploatör som planer som finansieras av 
kommunen via driftanslag. Planarbetena är viktiga för kommunen ur ett utvecklingsperspektiv. Det är 
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därför angeläget att kommunen även framöver kan genomföra ett stort antal planarbeten. Sättet att 
driva planarbete bör fortsätta utvecklas för att öka delaktigheten. 
 
Utmaningar 
Inför de kommande åren står förvaltningen inför stora utmaningar.  

 Kommande investeringsbehov – med stor risk för undanträngningseffekter 
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Sida 

31(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
§ 147     Dnr: KS 2018-199 
 
Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar 
och genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för 
eventuella verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I 
handlingen för Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en 
risk- och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 103 att återremittera budget för 
Kultur- och Fritidsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101. 
Bedömningen är att Kultur- och Fritidsnämnden inte kommer att påverkas och 
det har därför inte konsekvensbeskrivits.  
 
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av 
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är det tillfälliga 
kommunbidraget till musikskolan återgår till kommunstyrelsens förfogande. 
Samtliga poster är konsekvensbeskrivna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar 
Munkedals kommun en ny politisk organisation med anpassad 
förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll 
att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen gällande 
2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är fördelade till 
de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av 
målen har justerats. Tidigare resultatmål kallas nu verksamhetsmål och tidigare 
verksamhetsmål kallas nu verksamhetsplaner. Till varje verksamhetsmål kopplas 
ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten bryta ner 
verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 
utifrån de nya nämnderna. 
 

Nuvarande org. 2018 Ny politisk organisation 2019 
 Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

------------------------- Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Del av BoU 11,704 11,704 11,704 
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32(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 147 
 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för 
2020. Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till 
den ökade driftkostnaden för planperioden. 
 

 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Kultur- och fritidsnämnd  0,250 0,200 0,200 

 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.  
 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. Kultur och 
fritidsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 
Kultur- och Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med 
konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 2019 samt 
utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 103. 

 
 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

Kultur- och Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden 
förslag till verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-08 Dnr: KS 2018-199
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
Handläggare: 
Anna Josefsson 

Kultur- och Fritidsnämndens budget 2019 plan 2020-
2021 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Kultur- 

och Fritidsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar 
utifrån ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 
2018-05-16 § 103. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad investeringsplan för 

Kultur- och Fritidsnämnden budget 2019 och planperioden 2020-2021. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kultur- och Fritidsnämnden förslag 
till verksamhetsmål med indikatorer för 2019. 

Sammanfattning 
Kultur- och Fritidsnämnden har erhållit en preliminär ram vilken har 
konsekvensbeskrivits. Nämnden kommer att få kompensation för löneökningar och 
genomförda investeringar. Utöver det måste nämnden själv ta höjd för eventuella 
verksamhetsförändringar samt förändring av indexuppräkning. I handlingen för 
Kultur- och Fritidsnämnden finns ovannämnda samt också en risk- och 
konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 103 att återremittera budget för Kultur- 
och Fritidsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101. Bedömningen 
är att Kultur- och Fritidsnämnden inte kommer att påverkas och det är därför inte 
konsekvensbeskrivet i budgetskrivelsen.  
 
Kultur- och Fritidsnämnden preliminära ram för 2019 innebär en minskning av 
anslag/ramar med -1,112 mnkr där den främsta orsaken är det tillfälliga 
kommunbidraget till Musikskolan återgår till Kommunstyrelsens förfogande. Samtliga 
poster är konsekvensbeskrivna i handlingen för nämnden. 
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals 
kommun en ny politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta 
orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra 
verksamheten som ska leda till ökad delaktighet och demokrati. Organisationen ska 
utgöras av följande politiska organ; 
 

 Kommunfullmäktige  
 Kommunstyrelse 
 Välfärdsnämnd 
 Kultur- och fritidsnämnd 
 Barn- och utbildningsnämnd 
 Samhällsbyggnadsnämnd 
 Jävsnämnd 
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Valnämnd, valberedning, överförmyndare och revisorer behålls oförändrat i den nya 
organisationen.  
 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation (Kommunstyrelsen) fattar beslut 
om budget 2019, men budgetskrivelsen är upprättad utifrån den nya organisationen 
gällande 2019-01-01 där nuvarande Kommunstyrelses ekonomiska ramar är 
fördelade till de nya nämnderna.  
 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen 
har justerats. Tidigare resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och 
tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu verksamhetsplaner. Till varje 
verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten kommer verksamheten 
bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som Kommunstyrelsen antar i 
december. 
 
Ram drift 
De ekonomiska ramarna är beslutade inför uppföljningen av budgeten 2019 utifrån 
de nya nämnderna. 
 

Nuvarande politisk org. 
2018 Ny politisk organisation 2019  Budget 

2018  
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 

------------------------------- Kultur- och fritidsnämnd (KFN) Del av 
BoU 11,704 11,704 11,704 

 
Ram investering 
En genomgång av investeringsbehovet för framtiden visar på totala 
investeringsutgifter motsvarande 0,250 mnkr för 2019 samt 0,200 mnkr för 2020. 
Av de 0,250 mnkr är 0,250 mnkr reinvesteringar. Hänsyn är inte taget till den ökade 
driftkostnaden för planperioden. 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
Kultur- och fritidsnämnd  0,250 0,200 0,200 

 
Verksamhetsmål 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 5 verksamhetsmål med indikatorer för året.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-17 samt MBL § 11 2017-04-24 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 

Liselott Sörensen Ringi Håkan Sundberg 
Chef Kultur- och Fritidsnämnden Kommunchef 
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         Dnr KS 2018-199 

 
            

 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
Budget 2019 

Plan 2020-2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
Beslut 
Återremiterad i KS 2018-05-16 § 103 
Antagen KS 2018-xx-xx § x  
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Organisation 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 inrättar Munkedals kommun en ny politisk 
organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka kommunstyrelsens roll att 
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten. Detta ska leda till ökad delaktighet och demokrati.  
 
Den nya politiska organisationen innebär att verksamheten kultur och fritid samt musikskolan flyttas från 
Barn- och utbildning och bildar Kultur- och fritidsnämnden.  
 
Detta innebär att nuvarande politisk organisation fattar beslut om budget 2019, men budgetskrivelsen är 
upprättad utifrån den nya organisationen 2019. Därmed finns de ekonomiska ramarna utifrån nya nämnder i 
förslaget till budgeten 2019. 
 

Verksamhetsbeskrivning  
Kultur- och Fritidsnämnden svarar för: 
 

 Ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet 
 Föreningsstöd och –bidrag 
 Simskoleverksamhet 
 Turism 
 Kulturskola 
 Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur 
 Biblioteksverksamhet 
 Konst- och konstnärlig utsmyckning 

 

Ekonomi 

Ekonomisk översikt drift, Ramförslag 
 
 Plan Plan Plan Plan 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 
Kultur- och fritidsnämnden  11,704 11,704 11,704 
Summa Ramförändring  -1,112   
Varav kapitalkostnad  0,099   
Verksamhetsförändring  -1,112   
Varav flytt av verksamhet  *12,816   

Lönekompensation ligger centralt och fördelas ut innevarande år. 
*Verksamhet Kultur och Fritid flyttad från BoU till egen nämnd 1/1/2019. 

Tillkommande förändring 2019 
 
Nr Tillkommande förändringar  2019 

   

  Summa prioriterade utökningar 0 
 
Nr Förslag till anpassningar till prel.ram  och omprioriteringar 2019 

1 Anpassning för prisuppräkning 2019:  Generell spar på enheterna -0,058 

2 Tillfälligt KB från KS förfogande post i avvaktan på att kulturskola kommer 
igång (Beslut 14/6 §85) -1,054 

  Summa anpassning av ram -1,112 

    
Summa balans -1,112 
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Risk och konsekvensbeskrivning  
För att hantera ovannämnda kostnadsökning presenteras nedanstående förlag till kostnadsminskning för att 
uppnå budgetbalans. Till varje förslag framgår risk- och konsekvensbeskrivning 

 
1. Anpassning för prisuppräkning 2019  (-0,058 mnkr) 
För att kunna kompensera prisuppräkningar under 2019 föreslås ett generellt spar på 0,46 % för 
verksamheterna. 
 
Riskbedömning för brukare  
Den ekonomiska medvetenheten är av tradition mycket hög inom Kultur- och Fritidsnämnden och denna 
besparing kommer inte direkt att påverka brukarna i någon högre utsträckning. Indirekt kan det på sikt 
påverka då verksamheterna måste begränsa till exempel kompetensutvecklingskostnader eller 
personalbefrämjande insatser. 
 
Riskbedömning för personalen 
Sämre förutsättningar när det gäller personalbefrämjande åtgärder och kompetensutvecklingsinsatser. Fler 
som söker sig från kommunen som arbetsplats. 
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
I större utsträckning inventera och använda intern kompetens i fortbildningssyfte.  
 
 
2. Avstämning kulturskola tillfälligt kommunbidrag (–1,054 mnkr)  
Beslutet om integrerad musikskolan utifrån kulturskoleutredningen på -1,054 mnkr ströks i budget 2018 och 
tillfälligt KB gavs från KS förfogande i avvaktan på att kulturskolan kommer igång. I budget 2019 får detta 
prövas. (Beslut 14/6 §85). I budgetförslaget ligger att medlem ska återgå till kommunstyrelsens förfogande. 
 
KoF har sökt och beviljats bidrag om 500 tkr för bildandet av en Kulturskola där nuvarande verksamheter 
med musikskola och dans kompletteras med kurser i digital musik, foto/film, drama och skrivarverkstad. 
 
Om tidigare beslut kvartstår att budget för musikskola omfattande 1,054 mnkr tas bort innebär det att 
musikskolans verksamhet halveras och två tjänster måste varslas. 
 
Riskbedömning för brukare  
Mindre utbud av musikundervisning, färre ensambler och mindre utbud av olika instrument.  
 
Riskbedömning för personalen 
Varsel på två tjänster, omplaceringsutredning och oro i samband med processen.  
 
Förslag till åtgärder för att minimera riskerna 
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Resultatbudget 
Resultatbudget utifrån hänsyn till ovanstående uppräkningar och förändringar . 
 

Mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

 2019 
Plan 

 2020 
Plan 

 2021 
Intäkter  2,172 2,172 2,172 
Kostnader  -13,777 -13,777 -13,777 
Kapitalkostnader  -0,99 -0,99 -0,99 

Verksamhetens Resultat  -11,704 -11,704 -11,704 
Kommunbidrag  11,704 11,704 11,704 
Årets Resultat 0 0 0 0 

 

Investeringsbudget  

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 
2019 

Plan 
Budget 
2020 

Plan 
Budget 
2021 

Konst i offentliga miljöer   0,100 0,100 0,100 
Investering Kof  0,150 0,100 0,100 
Summa   0,250 0,200 0,200 

 
Beskrivning av investeringar per projekt 
 
Investeringar 2019 (0,250 mnkr) 
 

 Konst i offentliga miljöer (0,100 mnkr): 
Investeringen avser utsmyckning av offentlig miljöer i kommunen enligt beslut KS 2010 – 105 den s 
k 1 % regeln. Ska vara 300 tkr men pga. prioritering av budgetens maxnivå sänks den till 0,100 
mnkr. 
 

 Investering KoF (0,150 mnkr): 
Investeringen avser möbler och inventarier för Bibliotek och Fritidsverksamheten samt instrument 
till Musikskolans verksamhet. 
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Verksamhetsmål 
Inför 2019 har kommunens ledningssystem uppdaterats och benämningen av målen har justerats. Tidigare 
resultatmål (nämndmål) kallas nu verksamhetsmål och tidigare verksamhetsmål (förvaltningsmål) kallas nu 
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har brutit ned fyra av kommunfullmäktiges inriktningsmål 
och föreslår nedanstående verksamhetsmål för året. Till varje verksamhetsmål kopplas ett antal indikatorer. 
Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner som nämnden 
antar i december. 

 
 
1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen 
1.2  Verksamhetsmål KoF: Alla ska ingå i ett meningsskapande 
sammanhang som gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Alla anställda inom Kultur och Fritid ska känna sig trygga (medarbetarenkät 
2019) 92%   

 

 
Miljö alla 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten    

 
      

2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende 
via utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam 
livsmiljö samt se demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i 
arbetet med hållbar utveckling.. Länk till information ” Grön Flagg” År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Samtliga kommunala verksamheter som använder kemikalier och produkter 
som kan skada miljö och hälsa ska minimera dessa. En inventering ska vara 
slutförd 2020-01-01.        

Inventering  
slutförd 

 

Miljöfarliga medel (Kemikalier) byts ut. (%) andel  50%  
Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall 
i de kommunala verksamheterna. 25%  

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50%  

 
Fritid och Kultur  
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens 
invånare erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär 
och god kvalitet. 
7.1 Verksamhetsmål BoU: Skapa mötesplatser för alla kommuninvånare i 
samtliga delar av kommunen i form av allaktivitetshus  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall 
Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 250   
Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 3   
Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1   

 
7.2 Verksamhetsmål: Visa på Munkedals unika möjligheter och läge  År 2019  
Indikatorer Mål Utfall 
Mäta besökande till kulturella platser genom att placera QR-koder på dessa 
och koppla till ”Platser berättar”  270   

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen 
sidstatistik. 500   

 

Alla  
8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår 
kommun 
8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för 
kommunens ungdomar År 2019 
Indikatorer Mål Utfall 
Fritidsgårdens öppethållande, dagar/vecka 3   

Fritidsgårdsverksamhet i alla delar av kommunen (Svarteborg, C-Munkedal, 
Hedekas), antal kommundelar 2  

Fritidsgården öppet under sommarlovet, dagar/vecka 3  
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Framtid  
Kultur- och Fritidsnämnden står bl a. inför att: 

 fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med 
föreningslivet, fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk 
kring våra ungdomar. 
 

 utveckla ljusfesten tillsammans med näringliv och föreningsliv. 
 
 

 förenkla Föreningsbidragen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 148     Dnr: KS 2018-205 
 
Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för 
Jävsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som främst avser 
Välfärdsnämnden och Barn och utbildningsnämnden. Bedömningen är att 
nämnden inte ser några konsekvenser som påverkar Jävsnämndens 
budgethandling. Inga ändringar har skett. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden 
2019 och plan 2020-2021 med preliminära ramar. 
 
Ramar drift 
 
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.  
 
 Budget  Plan  Plan  
Nämndernas ram, mnkr 2019 2020 2021 
Jävsnämnd 0,055 0,055 0,055 
Summa ramförändring -2,310   
Pris-och löneökning, kapitalkostnader 0,000   
Verksamhetsförändringar  0,000   
Varav flytt av verksamhet* -2,310   

 
Beredning 
 
Sektorchefens och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-08. 
Jävsnämndens budgetskrivelse 2019, plan 2020-2021. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för 
Jävsnämnden 2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån 
ny politisk organisation 2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 
2018-05-16 § 104. 

Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Återkommer i 
kommunstyrelsen. 
 
Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-08 Dnr: KS 2018-205
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Elisabeth Lindqvist Johnsson 
Ekonomienheten 

Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till budget för Jävsnämnden 
2019 plan 2020-2021 med konsekvensbeskrivningar utifrån ny politisk organisation 
2019 samt utifrån kommunstyrelsens beslut 2018-05-16 § 104. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 i § 102 att återremittera budget för 
Jävsnämnden för eventuella konsekvenser av § 100 och § 101 som främst avser 
Välfärdsnämnden och Barn och utbildningsnämnden. Bedömningen är att nämnden 
inte ser några konsekvenser som påverkar Jävsnämndens budgethandling. Inga 
ändringar har skett. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för Jävsnämnden 
2019 och plan 2020-2021 med preliminära ramar. 
 
Ramar drift 
 
Jävsnämndens preliminära ramar för 2019 uppgår till 0,055 mnkr.  
 
Mnkr Budget  Plan  Plan  
Nämndernas ram, mnkr 2019 2020 2021 
Jävsnämnd 0,055 0,055 0,055 
Summa ramförändring -2,310   
Pris-och löneökning, kapitalkostnader 0,000   
Verksamhetsförändringar  0,000   
Varav flytt av verksamhet* -2,310   

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information enligt MBL § 19 2018-04-12 samt MBL § 11 2018-04-24 

Inga ytterligare konsekvenser 
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Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsgruppen 
Ekonomienheten 
 

Mats Tillander 
 

Håkan Sundberg 
 

Chef Samhällsbyggnadsnämnden Kommundirektör 
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    Dnr KS 2018-205 

 
 
            

Jävsnämndens 
 

Budget 2019 
Plan 2020-2021 

 
 
 
                                                                             
                                                                       
 
 
 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut 
Återremitterad av KS 2018-05-16 § 104 
Antagen i KS 2018-xx-xx § x 

179



Innehållsförteckning 
1. Jävsnämnd ..................................................................................................... 3 

1.1 Verksamhetsbeskrivning ....................................................................................... 3 

1.2 Ekonomiska förutsättningar ................................................................................ 3 

1.3 Ekonomisk översikt, Ramförslag drift .............................................................. 3 

1.4 Resultatbudget .......................................................................................................... 3 

 
     
 
Bilagor:  
Inkommen skrivelse från fackliga organisationen och protokoll 

 

 
  

180



1. Jävsnämnd 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Jävsnämnden svarar för tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha ansvaret, men på grund av jäv inte kan fatta beslut.  

1.2 Ekonomiska förutsättningar   
 
Ny politisk organisation 2019 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny 
politisk organisation med anpassad förvaltningsorganisation. Främsta orsaken är att stärka 
kommunstyrelsens roll att utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska leda till ökad 
delaktighet och demokrati.  

1.3 Ekonomisk översikt, Ramförslag drift 

Mnkr Budget Plan  Plan  

Nämndernas ram, mnkr 2019 2020 2021 
Jävsnämnd 0,055 0,055 0,055 
Summa ramförändring -2,310   

Pris-och löneökning, kapitalkostnader 0,000   
Verksamhetsförändringar  0,000   
Varav flytt av verksamhet* -2,310   

*Politisk omorganisation innebär att Byggnadsnämnden from 2019 ingår i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

1.4 Resultatbudget 

Mnkr 
Budget 

 2019 
Plan 

 2020 

 
Plan 

 2021 
Intäkter 0,000 0,000 0,000 
Kostnader -0,055 -0,055 -0,055 
Kapitalkostnader 0,000 0,000 0,000 
Verksamhetens Resultat -0,055 -0,055 -0,055 
Kommunbidrag 0,055 0,055 0,055 
Årets Resultat 0,0 0,0 0,0 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 149     Dnr: KS 2018-261 
 
Kulturskoleutredningen 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över 
alternativa driftsformer och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 
2016:69) och utreda de ekonomiska konsekvenserna samt återkomma med 
förslag till beslut. 
En delredovisning presenterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28.  
2018-05-30 § 114 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bordlägga 
ärendet för att invänta beslut från den nationella kulturskoleutredningen. 
 
Statens kulturskoleutredning SOU 2016:69 hade som syfte att göra kulturskolan 
mer tillgänglig och jämlik. Ett flertal styrdokument betonar vikten av barns rätt 
till kultur. 
 
Förutom styrdokumenten, FN:s barnkonvention, LGR 11, Vision 2025 – 
Munkedals kommun, Västra Götalands kulturplan och den statliga 
kulturskoleutredningen SOU 2016:69, så har studiebesök, enkäter, intervjuer 
och möte med studieförbund legat till grund för utredningens förslag. 
Enkät till Munkedals lärare visar på ett stort behov av stöttning från en 
kulturskola i flera av skolans ämnen. 
 
Regeringen har våren 2018 presenterat flera satsningar som består av stöd för 
att ge möjlighet till kommunerna att utveckla kulturskolan på ett jämlikt sätt. 
Detta är ett ypperligt tillfälle för Munkedals kommun att utveckla sin 
traditionsrika musikskola till en ”Kulturskola för alla”. 
 
Utredningen föreslår att: 
 

- inrätta en kulturpool med två tjänster. Kulturpoolen arbetar i 
Kulturskolan, har uppdrag i grundskola, fritidsgård och Kunskapens hus. 
Kulturpoolen ska även planera och genomföra aktiviteter på skollov. 
Kulturpoolen består av en tjänst digitalt foto/film/manus och en tjänst 
drama/teater/musikal.  

- administration och ekonomiskt ansvar för dansundervisningen tas över av 
Kulturskolan. 

- utöka musikinriktningen med en tjänst så att planerat samarbete med 
grundskolan kan genomföras och utvecklas vidare. Fokusera på insatser 
för nyanlända. Utveckla genren digitalt musikskapande. 

- kurser i bild/form/hantverk genomförs inom Kulturskolan i samarbete 
med lokal konstnär/hantverkare och föreningslivet. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-05-30, § 114 att bordlägga 
ärendet för att invänta beslut från Kulturrådet. Kulturrådet fattade 2018-06-12 
beslut om bidrag till Munkedals kommun med omfattning 500 tkr. Villkoret är att 
bidraget ska användas till utökning av ämnen/målgrupp. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 149 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Beslut från 
Kulturrådet av fördelning av bidrag, daterat 2018-06-12. PM från Kulturrådet 
angående fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2018/2019, daterad 
2018-06-12. Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-16. 
Utredning om kulturskola, daterad 2018-05-16. Bilaga 1 – Kulturskola i 
Munkedal, daterad april 2018. ”Varför kulturskola i Munkedals kommun?”, 
daterad november 2017. Förslag på upplägg av musikundervisningen på 
Munkedalsskolan läsåret 2018–2019. Redogörelse av kostnader för utökning av 
tjänster. Liggande förslag till budget för Kultur- och fritidsnämnden 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Alt. 1   

 Kommunstyrelsen beslutar att beslut taget 2017-06-14 § 85 kvarstår om 
att budget för Musikskola är 1,1 mkr. Konsekvensen av beslutet blir att 
nuvarande Musikskolas verksamhet halveras. Erhållet bidrag om 500tkr 
betalas tillbaks. 

Alt. 2   
 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och 

fritidsnämndens budget för år 2019 med konsekvensen att Musikskolan 
bibehålles i nuvarande form.  
Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr 
ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Alt. 3   

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 850 tkr i Kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 och inom denna ram inrätta en 
kulturpool med två tjänster vilket innebär att två musiklärartjänster 
avvecklas.  
Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr 
ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Alt.4 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 2,85 mkr i Kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 för att skapa en kulturskola som 
innehåller en musikdel motsvarande den som finns idag samt utöka med 
en kulturpool och avskaffa avgifterna för ökat utbud och ökad 
likvärdighet. Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 
om 500 tkr ska avsättas för breddning av utbudet.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 149 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-13 Dnr: KS 2018-261
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Utredning om Kulturskola 

Förslag till beslut 
 
Alt. 1   
Kommunstyrelsen beslutar att beslut taget 2017-06-14 § 85 kvarstår om att budget 
för Musikskola är 1,1 mkr. Konsekvensen av beslutet blir att nuvarande Musikskolas 
verksamhet halveras. Erhållet bidrag om 500tkr betalas tillbaks. 

Alt. 2   
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och fritidsnämndens budget 
för år 2019 med konsekvensen att Musikskolan bibehålles i nuvarande form.  
Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr ska avsättas 
för breddning av utbudet.  
 
Alt. 3   
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 850 tkr i Kultur- och fritidsnämndens budget 
för år 2019 och inom denna ram inrätta en kulturpool med två tjänster vilket innebär 
att två musiklärartjänster avvecklas.  
Bidrag från Kulturrådet som har beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr ska avsättas 
för breddning av utbudet.  
 
Alt.4 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 2,85 mkr i Kultur- och fritidsnämndens 
budget för år 2019 för att skapa en kulturskola som innehåller en musikdel 
motsvarande den som finns idag samt utöka med en kulturpool och avskaffa 
avgifterna för ökat utbud och ökad likvärdighet. Bidrag från Kulturrådet som har 
beviljats för läsåret 18/19 om 500 tkr ska avsättas för breddning av utbudet.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över alternativa driftsformer 
och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) och utreda de 
ekonomiska konsekvenserna samt återkomma med förslag till beslut. 
En delredovisning presenterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28.  
2018-05-30 § 114 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att bordlägga ärendet 
för att invänta beslut från den nationella kulturskoleutredningen. 
 
Statens kulturskoleutredning SOU 2016:69 hade som syfte att göra kulturskolan mer 
tillgänglig och jämlik. Ett flertal styrdokument betonar vikten av barns rätt till kultur. 
 
Förutom styrdokumenten, FN:s barnkonvention, LGR 11, Vision 2025 – Munkedals 
kommun, Västra Götalands kulturplan och den statliga kulturskoleutredningen SOU 
2016:69, så har studiebesök, enkäter, intervjuer och möte med studieförbund legat 
till grund för utredningens förslag. 
Enkät till Munkedals lärare visar på ett stort behov av stöttning från en kulturskola i 
flera av skolans ämnen. 
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Regeringen har våren 2018 presenterat flera satsningar som består av stöd för att ge 
möjlighet till kommunerna att utveckla kulturskolan på ett jämlikt sätt. Detta är ett 
ypperligt tillfälle för Munkedals kommun att utveckla sin traditionsrika musikskola till 
en ”Kulturskola för alla”. 
 
Utredningen föreslår att: 
 

- inrätta en kulturpool med två tjänster. Kulturpoolen arbetar i Kulturskolan, 
har uppdrag i grundskola, fritidsgård och Kunskapens hus. Kulturpoolen ska 
även planera och genomföra aktiviteter på skollov. Kulturpoolen består av en 
tjänst digitalt foto/film/manus och en tjänst drama/teater/musikal.  

- administration och ekonomiskt ansvar för dansundervisningen tas över av 
Kulturskolan. 

- utöka musikinriktningen med en tjänst så att planerat samarbete med 
grundskolan kan genomföras och utvecklas vidare. Fokusera på insatser för 
nyanlända. Utveckla genren digitalt musikskapande. 

- kurser i bild/form/hantverk genomförs inom Kulturskolan i samarbete med 
lokal konstnär/hantverkare och föreningslivet. 

 
Kulturrådet fattade 20180612 beslut om bidrag till Munkedals kommun med 
omfattning 500 tkr. Villkoret är att bidraget ska användas till utökning av 
ämnen/målgrupp. 
 

 
 

Särskilda konsekvensbeskrivning 
 
Ekonomi 
 
Alt 1   Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Alt 2   1,1 mkr 
 
Alt 3   850 tkr 
 
Alt 4   2,85 mkr 
 

Barnkonventionen 
”Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras” (Artikel 2).  
Genom att utvidga utbudet av tillgängliga aktiviteter riktar man sig till barn med 
olika inriktningar inom kulturlivets former. 
 
”Barnens rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” tillgodoses. (Artikel 
31 Vila och fritid) 
 
”Konventionsstaterna skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt rekreations- och 
fritidsverksamhet.” (Artikel 31 Vila och fritid) 
 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Utredningen samt förslag till KS beslut presenterades på sektorsamverkan 180528. 
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Folkhälsa 
Ett samhälle som erbjuder en bredd inom kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till 
gemenskap och trivsel. 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    

 

Bilagor:  
1.Musikskoleutredning Munkedal 2017 med 4 bilagor 
2.Dokumentet ”Kulturskola i Munkedal” är ett komplement till den av KS tillsatta 
utredningen KS 2016-11-09 &167 vars resultat presenterades i KSAU 2017-11-28.  
3.Förslag på upplägg av musikundervisningen på Munkedalskolan läsåret 2018-19 
4. Kulturrådets beslut - 2018-06-12 GD 2018:119 KUR 2018/22 
5. Fördelning av medel till musik- och kulturskolor, 2018/2019 
 
 
Beslutet expedieras till: 
      

Liselott Sörensen Ringi  Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Barn och Utbildning  
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Are nde
Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kommuner som bedriver musik-

och kulturskoleverksamhet for lasaret 2018/2019.

Kulturradets beslut
Statens kulturrad beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga 1.

Totalt beviljat belopp vid denna fardelning dr 99 013 000 kronor.

Ovriga ansokningar om bidrag ayslas, se bilaga 1.

Kulturradets villkor for mottagande av bidraget framgar av bilaga 2. Corn villkoren
inte foljs kan Kulturradet komma aft Icrava tillbaka hela eller delar av bidraget.

Ansokningar
I denna ansokningsomging fOr bidrag till kommuner som bedriver musik- och
kulturskoleverksamhet har det kommit in 220 ansokningar. Totalt ansokt belopp
uppgar till 236 247 757 kr.

De sokande har i sina ansokningar beskrivit sitt projekt och besvarat fragor utifran
Kulturradets riktlinjer for bidraget, framst:

• hur planerade eller paborjade kvalitetshojande atgarder bidrar till aft fOrbattra
mf5jligheterna for barn och unga aft delta i verksamheten,

• pa vilket salt planerade atgarder bidrar till att Ora musik- och kulturskolans
verksamhet mer jthnlik,

• hur erfarenhet fran tidigare genomforda aktiviteter tas tillvara for att
vidareutveckla och fornya fortsatt arbete,

• kommunens ekonomiska situation och eventuell samverkan.

De som sokt bidrag har planerat insatser for att na malgrupper som inte tar del av
musik- och kulturskolans ordinarie utbud. Insatserna kan handla om nya
konstomraden, nya arbetssatt, nya samarbetsparter eller arenor. Verksamheten ges till
en lag avgift for eleven eller är gratis. Aven ansokningar riktade mot fordjupning-

och spetsutbildningar av redan etablerade elever fOrekommer, samt ansokningar
riktade mot regionala samordningsfunktioner.

Sammanlaggning av arenden
Alla ansokningar har lagts samman till detta kende (se GD nr ovan) eftersom
ansokningarna jarnfors med varandra och bedoms i ett sammanhang.
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Aktuella bestammelser och krav pA Kulturradets verksamhet
Kulturradet beslutar om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och
kulturskoleverksamhet med stod av forordningen (2015:998) med samma namn
(nedan kallad fbrordningen). Andarnalet med bidraget ar att bidra till laga
elevavgifter, gora den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jamlik
och firbattra mojlighetema fOr barn och ungdomar att delta i verksamheten.

I 6§ fOrordningen anges aft Kulturradet vid sin fOrdelning av statsbidrag sarskilt ska
to hansyn till kommunens ekonomiska fOrutsattningar och i vilken utstrackning
planerade eller vidtagna kvalitetshojande atgarder bidrar till att fOrbattra mojligheten
for barn och ungdomar att delta i verksamheten.

Regeringen staller krav pa att Kulturradet ska ha ett jamstalldhets- , mangfalds- och
barn- och ungdomsperspektiv i sin bidragsgivning. Kulturradet har aven ett sarskilt
ansvar for funktionshinder-fragor inom kulturomradet och ska ocksa framja lika
rattigheter och mojligheter oaysett sexuell laggning, konsidentitet och konsuttryck.
Detta framgAr av forordningen (2012:515) med instruktion fOr Statens kulturrad. Det
dr darfOr viktigt att dessa olika aspekter ingar som en del i bedomningen av de olika
ansokningarna.

Kulturradets bedomning
Det sammanlagda sokta beloppet motsvarar en betydligt hogre summa an vad som
finns tillganglig att fOrdela. Kulturradet har darfor prioriterat medel i fOrsta hand till
insatser som genererar ett okat utbud och aktiviteter fOr barn och unga i syfte att gOra
verksamheten mer jamlik och fOrbattra mojligheten att delta. Detta gar att
Kulturradet i de fiesta fall inte bifallit hela det sokta beloppet.

Kulturradet bedomer att medlen bOr fordelas enligt bilaga 1. Bedomningen grundar
sig pa hur val ansokningarna overensstammer med:

• bidragets andamal,
• ovriga krav i fOrordningen,
• de prioriteringar och urvalsgrunder Kulturradet har beslutat, samt
• de ovriga krav som regeringen staller pa Kulturradets bidragsgivning.

I enlighet med ovan bedomningsgrunder har inte verksamhet som syftar till
fordjupning inom ett konstomrade prioriterats, inte heller fOr regional samordning.

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av generaldirektar Staffan Forssell efter fOredragning av
handlaggare Malin. Palm. I beredningen av arendet har handlaggare Nardin Crisbi
och verksamhetsansvarig Jenny Lofstrom Ellverson deltagit. Handlaggaren Malin
Palm har ph grund av jav inte deltagit i handlaggningen av ansokan fran Vasteras
stad.
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I den slutliga handlaggningen av arendet har enhetschef Magnus Bostrom och
verksamhetsstrateg Signe Westin deltagit.

' aSalturtidets vagnar

,

ktaffan
. sell f/

Malin Pal

190



KULTURRADET 2018-06-12

Box 27215, 102 53 Stockholm GD/S 2018:119
Best*: Borgvagen 1-5 Tel: 08 519 264 00 KUR 2018/22
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se Sid 1 (2)

Villkor f6r bidrag fran Kulturradet
1 Bidragsmottagarens fitaganden
Alla som far bidrag fran KulturrAdet maste fOlja vAra villkor. Om innehallet i
projektet eller verksamheten farandras vasentligt jamfort med ansOkan mdste
bidragsmottagaren meddela Kulturradet sa snart som mojligt. Detta galler
exempelvis vasentliga forandringar av budget. I ovrigt galler fOljande:

1.1 Aft tillhandahilla information
Bidragsmottagaren ar skyldig att ge Kulturradet information och svara ph fragor som
Kulturradet staller i samband med uppfOljning. Det galler bade under och efter
ayslutat bidragsperiod.

1.2 Att to emot bestik fran Kulturradet
Kulturradet har raft att bes8ka verksamhet eller projekt som finansierats med medel
fran Kulturradet.

1.3 Att fiilja giillande raft
Bidragsmottagaren ansvarar fOr att verksamheten bedrivs i enlighet med gallande
svensk lagstiftning.

1.4 Redovisning
Redovisning av projektet eller verksamhet ska goras ph Kulturradets
redovisningsblankett och ska innehAlla de uppgifter som efterfragas i blanketten.

En behorig fOretradare fOr bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om
det behovs kan Kulturradet begara in dokument som styrker behOrigheten for den
eller de fOretradare som undertecknat redovisningen.

I beslutsbilaga 1 framgar nar redovisning ska inkomma.

1.5 Forlangning av perioden for medlens anvandning
Om bidragsmottagaren inte hinner anvanda medlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansoka om fOrlangning av den tid som bidraget far anvandas.
Ansokan om att ferlanga perioden ska skickas in till Kulturradet sA snart
bidragsmottagaren inser att perioden behi5ver fOrlangas och som senast nar den
ursprungliga bidragsperioden gar ut. Kulturradet beslutar om eventuell fOrlangning.

1.6 Aterbetalning av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till KulturrAdet. Den ansvarige
bidragshandlaggaren pa KulturrAdet ska informeras i fOrvag om att Aterbetalning
kommer att goras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid
Aterbetalning.
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1.7 Aterkrav
Om bidragsmottagaren inte genomfor det som den atagit sig kan Kulturrfidet besluta
att krava tillbaka hela eller delay av bidraget.

Bidragsmottagaren blir aterbetalningsskyldig om

1. mottagaren har lamnat oriktiga uppgifter eller pa nagot annat salt orsakat aft
bidraget har beviljats felaktigt eller med for Mgt belopp,

2. bidraget av nagot annat skal har lamnats felaktigt eller med for Mgt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte anvants fOr det
anclamal som lag till grund fOr att bidraget beviljades,

4. mottagaren inte lamnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i
aysnitt 1.4 Redovisning ovan,

5. i ovrigt inte fOljt villkoren for bidraget.

2 Kontrolluppgifter
Kulturradet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till
enskilda naringsidkare. Kontrolluppgiften skickas ocksa med e-post till den
kontaktperson som angivits.

3 Informera om aft Kulturradet bidragit med medel
Det ska framga av projektets informationsmaterial att Kulturradet har beviljat bidrag
till verksamheten, exempelvis pa webbplats, tidskrifter, i programblad eller pa
affischer. Kulturradet ska daremot aldrig anges som medarrangor. Kulturradets
logotyp kan laddas ned fran Kulturradets webbplats.

4 Tillganglighet for personer med funktionsnedsattningar
4.1 Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag fran Kulturradet
och via kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgangligheten till sin
publika verksamhet eller sift arrangemang pa sin webbplats, i sociala medier eller i
fristaende evenemangskalendrar som anyands.
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Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018-06-12 Bilaga 1

Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR SOkande Org.nr Lan Beslut S6kt belopp. Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3870 Karlshamns kommun 212000-0845 Blekinge Ian Beviljas 600 000 290 000 2019-11-05 I forsta hand till
samverkansprojekt

2018/3633 Ronneby kommun 212000-0837 Blekinge Ian Beviljas 250 000 250 000 2019-11-05

Totalt: 850 000 540 000

1(1)
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Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018-06-12 Bilaga 1
Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sold belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3808 Avesta kommun 212000-2262 Dalarnas Ian Beviljas 1 100 000 550 000 2019- 11-05

2018/3822 Borlange kommun 212000-2239 Dalarnas Ian Beviljas 1 100 000 350 000 2019-11-05 Ej till musik med aldre
pa aldreboenden

2018/3922 Falu kommun 212000-2221 Dalamas Ian Beviljas 1 087 400 500 000 2019-11-05 Ej till, dokumentation och
erfarenhetsutbyte/
askultation

2018/3874 Gagnef kommun 212000-2155 Dalarnas Ian Beviljas 200 000 200 000 2019-11-05

2018/3670 Hedemora kommun 212000-2254 Dalarnas Ian Beviljas 1 080 000 350 000 2019-11-05 Ej till obligatorisk
undervisning inom
skolans ram

2018/3842 Malung-Salens kommun 212000-2148 Dalarnas. Ian Beviljas 750 000 400 000 2019-11-05 Ej till fortbildning for
larare

2018/3824 Ludvika kommun 212000-2270 Dalarnas Ian Beviljas 210 000 130 000 2019-11-05 Endast till
instrumenthyra

2018/3840 Mora kommun 212000-2213 Dalamas Ian Beviljas 1 035 000 450 000 2019-11-05

2018/3931 Orsa kommun 212000-2189 Dalamas Ian Beviljas 233 000 100 000 2019-11-05

2018/3837 Saters kommun 212000-2247 Dalamas Ian Beviljas 550 000 400 000 2019-11-05

2018/3961 Alvdalens kommun 212000-2197 Dalamas Ian Beviljas 550 000 250 000 2019-11-05

Totalt: 7 895 400 3 680 000

1 (1)
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Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut S6kt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3841 Region Gotland 212000-0803 Gotlands Ian Beviljas 1 320 000 400 000 2019-11-05
Totalt: 1 320 000 400 000

1 (1)
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Statsbldrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018-06-12 Bilaga 1
Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3742 Bo!Inas kommun 212000-2361 Gavleborgs Ian Beviljas 664 000 664 000 2019-11-05

2018/3849 Gavle kommun 212000-2338 Gavleborgs Ian Beviljas 1 000 000 800 000 2019-11-05

2018/3778 Hudiksvalls kommun 212000-2379 Gavleborgs Ian Beviljas 410 000 150 000 2019-11-05 I f6rsta hand till insatser
for sarskolan och elever i

SFI

2018/3954 Ockelbo kommun 212000-2288 Gavleborgs Ian Avslag 102 000 0

2018/3753 Sandvikens kommun 212000-2346 Gavleborgs Ian Beviljas 1 100 000 800 000 2019- 11 -05

2018/3845 S6derhamns kommun 212000-2353 Gavleborgs Ian Beviljas 750 000 350 000 2019-11-05

Totalt: 4 026 000 2 100 000

1 (1)

196



Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018-06-12 Bilaga 1

Dnr GD 2018:119 .

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3903 Falkenbergs kommun 212000-1231 Hallands Ian Beviljas 2 100 000 600 000 2019- 11 -05

2018/3768 Halmstads kommun 212000-1215 Hallands Ian Beviljas 1 300 000 1 000 000 2019-11 -05

2018/3901 Hylte kommun 212000- 1207 Hallands Ian Beviljas 270 000 220 000 2019-11 -05 Ej till projektledare

2018/3925 Kungsbacka kommun 212000-1256 Hallands Ian Beviljas 2 000 000 600 000 2019-11-05 Ej till studieresa

2018/3857 Laholms kommun 212000-1223 Hallands Ian Beviljas 1 060 000 600 000 2019-11 -05

2018/3774 Varbergs kommun 212000-1249 Hallands Ian Beviljas 1 200 000 750 000 2019- 11 -05

Totalt: 7 930 000 3 770 000

1 (1)
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Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3892 Bergs kommun 212000-2502 Jamtlands Ian Beviljas 675 000 400 000 2019-11-05

2018/3902 Bracke kommun 212000-2460 Jamtlands Ian Beviljas 692 000 300 000 2019-11-05 Ej till Elevens val inom
ramen for grundskolans
uppdrag.

2018/3891 Harjedalens kommun 212000-2510 Jamtlands Ian Beviljas 250 000 150 000 2019-11 -05

2018/3896 Krokoms kommun 212000-2478 Jamtlands Ian Beviljas 485 000 300 000 2019-11-05

2018/3676 Ragunda kommun 212000-2452 Jamtlands Ian Beviljas 450 000 350 000 2019-11-05

2018/3802 Str6msunds kommun 212000-2486 Jamtlands Ian Beviljas 700 000 400 000 2019-11-05

2018/3888 Are kommun 212000-2494 Jamtlands Ian Beviljas 525 000 325 000 2019-11-05 Ej till filmprojekt med redan
befintliga elever

2018/3915 Ostersunds kommun 212000-2528 Jamtlands Ian Beviljas 5 000 000 900 000 2019-11-05 Ej till samordnare f6r lanet

Totalt: 8 777 000 3 125 000

1 (1)
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Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR S6kande Org.nr Lan Beslut Sok belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3626 Aneby kommun 212000-0498 Jonkopings Ian Beviljas 490 000 350 000 2019-11-05

2018/3918 Eksjo kommun 212000-0589 Jonkopings Ian Beviljas 140 000 140 000 2019-11-05

2018/3249 Gislaveds kommun 212000-0514 Jonkopings Ian Beviljas 600 000 400 000 2019-11-05

2018/3957 Habo kommun 212000-1611 J6nk6pings Ian Beviljas 655 000 400 000 2019-11-05

2018/3872 Jonkopings kommun 212000-0530 J6nk6pings Ian Beviljas 990 000 700 000 2019-11-05

2018/3917 Mullsjo kommun 212000- 1603 Jonkopings Ian Beviljas 596 736 450 000 2019- 11 -05

2018/3814 NassjO kommun 212000-0548 Jonkopings Ian Beviljas 325 000 225 000 2019-11-05

2018/3936 Tranas kommun 212000-0597 Jonkopings Ian Beviljas 503 000 350 000 2019-11-05

2018/3759 Varnamo kommun 212000-0555 Jonkopings Ian Beviljas 900 000 400 000 2019-11-05 Ej till undervisning inom
ramen for skolans eget
uppdrag

Totalt: 5 199 736 3 415 000

1 (1)

199
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Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR S6kande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3536 Borgholms kommun 212000-0795 Kalmar Ian Beviljas 500 000 350 000 2019- 11-05

2018/3806 Emmaboda kommun 212000-0738 Kalmar Ian Beviljas 610 000 300 000 2019-11 -05

2018/3829 Kalmar kommun 212000 -0746 Kalmar Ian Beviljas 939 600 250 000 2019-11 -05 Ej till yoga och ayslappning

2018/3769 Monsteras kommun 212000 -0720 Kalmar Ian Beviljas 705 244 180 000 2019-11 -05

2018/3801 Morbylanga kommun 212000-0704 Kalmar Ian Beviljas 430 000 300 000 2019- 11 -05

2018/3854 Nybro kommun 212000-0753 Kalmar Ian Beviljas 455 000 400 000 2019-11-05

2018/3898 Oskarshamns kommun 212000-0761 Kalmar Ian Beviljas 1 000.000 450 000 2019-11 -05

2018/3809 Torsas kommun 212000-0696 Kalmar Ian Beviljas 490 000 350 000 2019-11 -05

2018/3893 Vimmerby kommun 212000-0787 Kalmar Ian Beviljas 550 000 500 000 2019- 11 -05

2018/3863 Vasterviks kommun 212000-0779 Kalmar Ian Beviljas 550 000 400 000 2019-11-05

Totalt: 6 229 844 3 480 000

1(1)
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Statsbldrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018 -06-12 Bilaga 1

Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3627 Ljungby kommun 212000-0670 Kronobergs Ian Beviljas 1 480 000 600 000 2019-11-05 Endast till pedagoger

2018/3906 Markaryds kommun 212000-0654 Kronobergs Ian Beviljas 950 000 450 000 2019-11-05

2018/3959 Vaxjo kommun 212000-0662 Kronobergs Ian Beviljas 2 169 780 800 000 2019-11 -05 Ej till elevstodjande personal,
studieresor och
samordningstjanster

2018/3755 Almhults kommun 212000-0647 Kronobergs Ian Beviljas 840 000 300 000 2019-11-05

Totalt: 5 439 780 2 150 000

1 (1)
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Statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018-06-12 Bilaga 1

Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3943 Arjeplogs kommun 212000-2668 Norrbottens Ian Beviljas 651 000 300 000 2019-11-05 Ej till musikal/drama
under elevens val

2018/3826 Arvidsjaur kommun 212000-2650 Norrbottens Ian Beviljas 1 000 000 400 000 2019-11 -05

2018/3733 Bodens kommun 212000-2767 Norrbottens Ian Beviljas 825 000 450 000 2019-11 -05

2018/3805 Haparanda kommun 212000-2775 Norrbottens Ian Beviljas 985 400 350 000 2019-11-05

2018/3818 Jokkmokks kommun 212000-2676 Norrbottens Ian Beviljas 478 400 250 000 2019-11 -05

2018/3495 Kalix kommun 212000-2692 Norrbottens Ian Beviljas 290 000 290 000 2019-11-05

2018/3944 Lulea kommun 212000-2742 Norrbottens Ian Beviljas 1 300 000 950 000 2019-11-05

2018/3793 Pitea kommun 212000-2759 Norrbottens Ian Beviljas 880 500 750 000 2019-11 -05

2018/3913 Overkalix kommun 212000-2684 Norrbottens Ian Beviljas 500 000 200 000 2019-11-05

2018/3946 Overtornea kommun 212000-2700 Norrbottens Ian Beviljas 750 000 300 000 2019-11 -05 I forsta hand till
workshops prova pa
kortkurser

Totalt: 7 660 300 4 240 000

1 (1)
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Statsbldrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet 2018-06-12 Bilaga 1

Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3935 Bjuvs kommun 212000-1041 Sickle Ian 900 000 350 000 2019-11-05

2018/3833 BurlOvs kommun 212000-1025 Skane Ian 535 000 350 000 2019-11-05

2018/3847 Eslovs kommun 212000-1173 Skane Ian 1 462 972 600 000 2019-11-05 Ej till utvecklare

2018/3686 Helsingborgs kommun 212000-1157 Skane Ian 721 000 400 000 2019-11-05 Endast till gratis prova pa-
verksamhet samt
sommarkulturskola

2018/3873 Hassleholms kommun 212000-0985 Skane Ian 1 200 000 500 000 2019-11-05

2018/3696 Horby kommun 212000-1108 Skane Ian 865 000 350 000 2019-11-05

2018/3629 Floors kommun 212000-1116 Skane Ian 500 000 400 000 2019-11-05

2018/3852 Klippans kommun 212000-0928 Sickle Ian 1 558 000 350 000 2019-11-05 Ej till att korta koer

2018/3777 Kristianstads kommun 212000-0951 Sk6ne Ian 1 868 870 800 000 2019-11-05

2018/3856 Landskrona stad 212000-1140 Skane Ian 1 185 000 100 000 2019-11 -05 Endast till inkop av
uthymingsinstrument

2018/3835 Lomma kommun 212000-1066 Skane Ian 200 000 200 000 2019-11-05

2018/3949 Lunds kommun 212000-1132 Sickle Ian 2 290 000 1 000 000 2019-11-05 Endast till projekt: Helgskola,
Lov i Lund, Vipan, Dalby,
Sj6bo

2018/3787 Malmo stad 212000- 1124 Sickle Ian 2 900 000 2 400 000 2019-11 -05

2018/2851 Perstorps kommun 212000-0910 Skane Ian 380 000 50 000 2019-11-05 Endast till verksamhet som
nar nya malgrupper
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2018/3827 Simrishamns kommun 212000-0969 Skane Ian 404 000 350 000 2019-11-05

2018/3908 Skurups kommun 212000-1082 Skane Ian 330 000 200 000 2019-11 -05 Endast till verksamhet mot
nya elever samt
instrumentkop

2018/3960 Staffanstorp kommun 212000-1017 Skane Ian 413 000 400 000 2019-11-05

2018/3887 Svalovs kommun 212000-0993 Sickle Ian 308 000 308 000 2019-11-05

2018/3794 Tomelilla kommun 212000-0886 Skane Ian 571 000 350 000 2019-11-05

2018/3558 Trelleborgs kommun 212000-1199 Sickle Ian 300 000 300 000 2019-11-05

2018/3754 Vellinge kommun 212000-1033 Skane Ian 290 000 190 000 2019-11-05

2018/3900 Astorps kommun 212000-0936 Skane Ian 910 080 260 000 2019-11-05

2018/3950 Angelholms kommun 212000-0977 Skane Ian 450 000 300 000 2019-11 -05

2018/3589 Orkelljunga kommun 212000-0878 Skane Ian 400 000 250 000 2019-11-05

2018/3725 Ostra G6inge kornmun 212000-0860 Skane Ian 205 000 100 000 2019-11-05 Ej till forstarkning inom strak
och bias (skolans uppdrag)

Totalt: 21 146 922 10 858 000
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Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3867 Botkyrka kommun 212000-2882 Stockholms Ian Beviljas 1 499 000 800 000 2019-11-05

2018/3921 Ekero kommun 212000-0050 Stockholms Ian Beviljas 600 000 250 000 2019-11-05 Ej till projektledare

2018/3923 Haninge kommun 212000-0084 Stockholms Ian Beviljas 1 950 000 600 000 2019-11-05

2018/3834 Huddinge kommun 212000-0068 Stockholms Ian Beviljas 2 000 000 900 000 2019- 11 -05 I forsta hand till nytt
bostadsomrade enligt
ans6kan

2018/3752 Jarfalla kommun 212000-0043 Stockholms Ian Beviljas 1 345 000 400 000 2019-11-05

2018/3947 Lidingo Stad 212000-0191 Stockholms Ian Beviljas 350 000 175 000 2019-11-05

2018/3956 Nacka kommun 212000-0167 Stockholms Ian Beviljas 1 300 000 250 000 2019-11-05 Endast till avgiftsfri
musikkarusell

2018/3932 Salems kommun 212000-2874 Stockholms Ian Beviljas 2 063 000 800 000 2019-11-05

2018/3789 Sigtuna kommun 212000-0225 Stockholms Ian Beviljas 3 407 000 500 000 2019-11-05

2018/3850 Solna stad 212000-0183 Stockholms Ian Beviljas 880 000 450 000 2019-11-05

2018/3804 Stockholms stad 212000-0142 Stockholms Ian Beviljas 10 000 000 4 700 000 2019-11-05

2018/3727 Sundbybergs stad 212000-0175 Stockholms Ian Beviljas 1 375 000 800 000 2019-11-05

2018/3924 Sodertalje kommun 212000-0159 Stockholms Ian Beviljas 2 393 808 500 000 2019-11-05 Ej till projekt om
sprakutveckling

2018/3728 Tyreso kommun 212000-0092 Stockholms Ian Beviljas 450 000 400 000 2019-11-05
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Dnr KUR Sokande Org. nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3897 Upplands Vasby kommun 212000-0019 Stockholms Ian Beviljas 380 000 380 000 2019-11-05

2018/3767 Upplands-Bro kommun 212000-0100 Stockholms Ian Beviljas 265 500 200 000 2019-11-05

2018/3953 Vallentuna kommun 212000-0027 Stockholms Ian Beviljas 750 000 450 000 2019-11-05

2018/3316 Varmdo kommun 212000-0035 Stockholms Ian Beviljas 1 800 000 750 000 2019-11-05

2018/3911 Osterakers kommun 212000-2890 Stockholms Ian Beviljas 1 765 000 500 000 2019-11-05

Totalt: 34 573 308 13 805 000
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2018/3736 Eskilstuna kommun 212000-0357 &Mermanlands Ian Beviljas 2 200 000 750.000 2019-11-05 Ej till Elevlyftet

2018/3864 Flens kommun 212000-0332 Sodermanlands Ian Beviljas 1 000 000 600 000 2019-11-05

2018/3860 Gnesta kommun 212000-2965 Sodermanlands Ian Beviljas 650 000 500 000 2019-11-05

2018/3744 Katrineholms kommun 212000-0340 Sodermanlands Ian Beviljas 1 130 000 450 000 2019-11-05 Ej till fordjupningslinje

2018/3907 Nykopings kommun 212000-2940 SOdermanlands Ian Beviljas 2 000 000 350 000 2019-11-05 Endast till nya elevplatser
utan avgift eller med en
betydligt lagre avgift

2018/3741 Strangnas kommun 212000-0365 Sodermanlands Ian Beviljas 720 000 450 000 2019-11-05 Ej till fordjupningskurs

2018/3655 Trosa kommun 212000-2957 Sodermanlands Ian Beviljas 350 000 350 000 2019-11-05

2018/3735 Vingakers kommun 212000-0308 Sodermanlands Ian Beviljas 2 050 000 500.000 2019-11 -05

Totalt: 10 100 000 3 950 000
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2018/3933 Enkopings kommun 212000-0282 Uppsala Ian Beviljas 600 000 350 000 2019-11-05

2018/3919 Habo kommun 212000-0241 Uppsala Ian Beviljas 450 000 250 000 2019-11-05

2018/3828 Knivsta kommun 212000-3013 Uppsala Ian Beviljas 745 000 350 000 2019-11-05

2018/3830 Tierps kommun 212000-0266 Uppsala Ian Beviljas 230 000 150 000 2019-11-05

2018/3784 Uppsala kommun 212000-3005 Uppsala Ian Beviljas 3 200 000 800 000 2019-11 -05

2018/3232 Osthammar kommun 212000-0290 Uppsala Ian Beviljas 450 000 350 000 2019-11-05

Totalt: 5 675 000 2 250 000
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Dnr KUR S6kande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3722 Arvika kommun 212000-1892 \farmlands Ian Beviljas 620 000 200 000 2019-11-05 I f6rsta hand till projekt A
enligt ansokan

2018/3799 Eda kommun 212000- 1769 \farmlands Ian Beviljas 340 000 140 000 2019-11-05 Endast till F6rprojekt
kulturskola

2018/3926 Forshaga kommun 212000- 1819 \farmlands Ian Beviljas 500 000 375 000 2019-11-05 Ej till verksamhet inom
elevens val och till
kompetensutveckling

' genus/normkritik

2018/3912 Hagfors kommun 212000- 1884 \farmlands Ian Beviljas 835 000 450 000 2019-11 -05

2018/3844 Hammar6 Kommun 212000-1793 \farmlands Ian Beviljas 1 050 000 300 000 2019-11-05 I forsta hand till
uppsOkande verksamhet.
Ej till fordjupad
undervisning

2018/3499 Karlstads kommun 212000-1850 \farmlands Ian Beviljas 850 000 600 000 2019-11-05

2018/3880 Kils kommun 212000-1751 Varmlands Ian Beviljas 700 000 500 000 2019-11-05 Ej till samordnare

2018/3883 Kristinehamns kommun 212000- 1868 \farmlands Ian Beviljas 465 000 350 000 2019- 11-05

2018/3712 Saffle kommun 212000-1900 \farmlands Ian Beviljas 1 045 000 550 000 2019-11-05

2018/3783 Torsby kommun 212000- 1777 \farmlands Ian Beviljas 750 000 450 000 2019-11-05

2018/3865 Arjangs kommun 212000-1835 \farmlands Ian Beviljas 90 000 90 000 2019-11-05

Totalt: 7 245 000 4 005 000
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Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3776 Dorotea kommun 212000-2809 Vasterbottens Ian Beviljas 991 000 200 000 2019-11-05 Ej till elevens val,
fortbildning personal och
generell sankning av
elevavgifterna

2018/3958 Lycksele kommun 212000-2635 Vasterbottens Ian Beviljas 850 000 250 000 2019-11-05 Ej till
kompetensutveckling
som inte är direkt kopplat
till verksamhet inom
ramen for bidraget

2018/2889 Mala kommun 212000 -2866 Vasterbottens Ian Beviljas 525 000 300 000 2019-11-05

2018/2872 Norsjo kommun 212000-2858 Vasterbottens Ian Beviljas 800 000 250 000 2019-11-05

2018/3855 Skelleftea kommun 212000-2643 Vasterbottens Ian Beviljas 1 025 000 600 000 2019-11-05

2018/3757 Storumans kommun 212000-2577 Vasterbottens Ian Beviljas 296 000 296 000 2019-11-05

2018/3815 Umea kommun 212000-2627 Vasterbottens Ian Beviljas 1 650 000 800 000 2019-11-05

2018/3846 Asele kommun 212000-2791 Vasterbottens Ian Beviljas 54 000 54 000 2019-11-05

Totalt: 6 191 000 2 750 000
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2018/3668 Harnosands kommun 212000-2403 Vasternorrlands Ian Beviljas 1 740 000 500 000 2019-11 -05

2018/3894 Kramfors kommun 212000-2429 Vastemorrlands Ian Beviljas 2 100 000 500 000 2019-11-05

2018/3836 Solleftea kommun 212000-2437 Vasternorrlands Ian Beviljas 380 000 380 000 2019-11-05

2018/3964 Sundsvalls kommun 212000-2411 Vasternorrlands Ian Beviljas 3 400 000 700 000 2019-11 -05

2018/3231 Timra kommun 212000-2395 Vasternorrlands Ian Beviljas 475 000 375 000 2019-11 -05

2018/3760 Ange kommun 212000-2837 Vastemorrlands Ian Beviljas 1 295 000 400 000 2019-11-05

2018/3820 Ornskoldsviks kommun 212000-2445 Vasternorrlands Ian Beviljas 1 585 000 500 000 2019-11-05

Totalt: 10 975 000 3 355 000
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Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3786 Arboga kommun 212000-2122 Vastmanlands Ian Beviljas 500 000 300 000 2019-11-05

2018/3909 Fagersta kommun 212000-2106 Vastmanlands Ian Beviljas 342 000 300 000 2019-11-05

2018/3920 Hallstahammars kommun 212000-2064 Vastmanlands Ian Beviljas 1 071 000 400 000 2019-11-05

2018/3965 Kopings kommun 212000-2114 Vastmanlands. Ian Beviljas 930 000 350 000 2019-11-05

2018/3916 Norbergs kommun 212000-2072 Vastmanlands Ian Beviljas 720 000 250 000 2019-11-05

2018/3765 Sala kommun 212000-2098 Vastmanlands Ian Beviljas 585 000 300 000 2019-11-05

2018/3945 Skinnskattebergs kommun 212000-2023 Vastmanlands Ian Beviljas 810 000 350 000 2019-11-05

2018/3858 Vasteras Stad 212000-2080 Vastmanlands Ian Beviljas 2 650 000 1 150 000 2019-11-05

Totalt: 7 608 000 3 400 000
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Dnr GD 2018:119

Beslut om bidrag
Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3810 Ale kommun 212000-1439 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 990 000 250 000 2019-11-05

2018/3955 Alingsas kommun 212000-1553 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 600 000 600 000 2019-11-05

2018/3939 Bengtsfors kommun 212000-1470 Vastra Gotalands Ian Beviljas 655 000 550 000 2019-11-05 Ej till att korta koer

2018/3740 Bollebygds kommun 212000-2973 Vastra Gotalands Ian Beviljas 475 000 250 000 2019-11-05 Ej till fritidsledare

2018/3746 Boras stad 212000-1561 Vastra Gotalands Ian Beviljas 3 100 000 750 000 2019- 11 -05

2018/3843 Essunga kommun 212000-2916 Vastra GOtalands Ian Beviljas 250 000 150 000 2019-11-05

2018/3937 Falkopings kommun 212000-1744 Vastra Gotalands Ian Beviljas 937 000 450 000 2019-11-05 Ej till undervisning inom grund-
och gymnasieskolans ordinarie
uppdrag

2018/3764 Grastorps kommun 212000- 1595 Vastra Gotalands Ian Beviljas 200 000 200 000 2019-11-05

2018/3866 Goteborgs kommun 212000-1355 Vastra Gotalands Ian Beviljas 20 000 000 4 000 000 2019-11-05

2018/3335 G6tene kommun 212000-1652 Vastra Gotalands Ian Beviljas 545 000 200 000 2019- 11-05 Ej till projektledare

2018/3758 Henijunga kommun 212000-1520 Vastra Gotalands Ian Beviljas 371 000 300 000 2019-11-05

2018/3706 Hjo kommun 212000-1728 Vastra Gotalands Ian Beviljas 550 000 550 000 2019-11-05

2018/3785 Harryda kommun 212000-1264 Vastra Gotalands Ian Beviljas 800 000 500 000 2019-11-05

2018/3724 Kungalvs kommun 212000-1371 Vastra GOtalands Ian Beviljas 550 000 550 000 2019-11-05

2018/3531 Lerums kommun 212000-1447 Vastra Gotalands Ian Beviljas 719 000 400 000 2019-11 -05
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Dnr KUR Sokande Org. nr Lan Beslut Sat belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3669 Lidkopings kommun 212000-1694 Vastra Gotalands Ian Beviljas 300 000 300 000 2019- 11 -05

2018/3721 LiIla Edets kommun 212000-1496 Vastra Gotalands Ian Beviljas 890 000 450 000 2019-11-05

2018/3890 Lysekils kommun 212000-1389 Vastra Gotalands Ian Beviljas 920 000 300 000 2019- 11 -05

2018/3796 Mariestads kommun 212000-1686 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 200 000 500 000 2019- 11 -05 Ej till Kurser och litteratur Hbtq-
fragor

2018/3886 Marks kommun 212000-1504 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 551 578 500 000 2019- 11 -05

2018/3734 Melleruds kommun 212000-1488 Vastra Gotalands Ian Beviljas 455 965 300 000 2019- 11 -05

2018/3861 Munkedals kornmun 212000-1330 Vastra Gotalands Ian Beviljas 2 066 124 500 000 2019- 11 -05 I forsta hand till utokning av
konstomraden

2018/3225 Molndals kommun 212000-1363 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 420 000 600 000 2019-11-05

2018/3966 Orust kommun 212000-1314 Vastra Gotalands Ian Beviljas 240 000 240 000 2019- 11 -05

2018/3812 Partille kommun 212000-1272 Vastra Gotalands Ian Beviljas 700 000 300 000 2019-11 -05

2018/3832 Skara kommun 212000-1702 Vastra Gotalands Ian Beviljas 766 800 400 000 2019- 11 -05

2018/3871 Skovde kommun 212000-1710 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 520 000 600 000 2019-11-05

2018/3333 Sotenas kommun 212000-1322 Vastra Gotalands Ian Beviljas 135 000 120 000 2019-11-05

2018/3730 Stenungsunds kommun 212000-1298 Vastra Gotalands Ian Beviljas 390 000 300 000 2019-11-05

2018/3781 Str6mstads kommun 212000-1405 Vastra Gotalands Ian Beviljas 440 000 350 000 2019- 11 -05

2018/2975 Svenljunga kommun 212000-1512 Vastra Gotalands Ian Beviljas 450 000 400 000 2019- 11 -05

2018/3807 Tibro kommun 212000-1660 Vastra Gotalands Ian Beviljas 971 000 700 000 2019-11-05

2018/A183719 Tidaholms kommun 212000-1736 Vastra Gotalands Ian Beviljas 450 000 250 000 2019- 11 -05
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Dnr KUR S6kande Org.nr Lan Beslut S6kt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3951 Tranemo kommun 212000-1462 Vastra Gotalands Ian Beviljas 988 000 400 000 2019-11-05

2018/3615 Trollhattans kommun 212000-1546 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 030 000 650 000 2019-11-05

2018/3429 Toreboda kommun 212000-1678 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 100 000 400 000 2019-11-05

2018/3948 Uddevalla kommun 212000-1397 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 700 000 500 000 2019- 11 -05 Endast till pedagoger, teknik
och material etc.

2018/3743 Ulricehamns kommun 212000-1579 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 600 000 400 000 2019- 11 -05 Ej till HBTQ-certifiering

2018/3952 Vara kommun 212000-2924 Vastra Gotalands Ian Beviljas 700 000 400 000 2019-11-05

2018/3747 Vargarda kommun 212000-1454 Vastra Gotalands Ian Beviljas 449 000 350 000 2019-11-05

2018/3929 Vanersborgs kommun 212000-1538 Vastra Gotalands Ian Avslag 5 000 000 0

2018/3884 Arnals kommun 212000-1587 Vastra Gotalands Ian Beviljas 1 200 000 450 000 2019-11-05 Ej till Elevens val inom ramen
for grundskolans uppdrag

2018/3711 Ockero kommun 212000-1280 Vastra GOtalands Ian Beviljas 970 000 450 000 2019-11-05

Totalt: 62 345 467 20 810 000
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Dnr KUR Sokande Org.nr Lan Beslut Sokt belopp Beviljat belopp Redovisningsdatum Beslutsnotering

2018/3823 Askersunds kommun 212000-1983 Orebro Ian Beviljas 300 000 300 000 2019-11-05

2018/3831 Degerfors kommun 212000- 1934 Orebro Ian Beviljas 1 150 000 300 000 2019-11-05

2018/3790 Hallsberg kommun 212000-1926 Orebro lan Beviljas 520 000 450 000 2019-11-05 Ej till studiebesOk och
regionala elevprojekt

2018/3766 Hallefors komrnun 212000-1942 Orebro Ian Beviljas 430 000 250 000 2019-11-05

2018/3779 Karlskoga kommun 212000-1991 Orebro Ian Beviljas 550 000 100 000 2019-11-05 Endast till undervisning
inom El Sistema.

2018/3904 Kumla kommun 212000-1975 Orebro Ian Beviljas 630 000 250 000 2019-11-05 Ej till utveckling fOr
regional samverkan

2018/3868 Lindesbergs kommun 212000 -2015 Orebro Ian Beviljas 800 000 400 000 2019-11-05

2018/3934 Nora kommun 212000-2007 Orebro I5n Avslag 600 000 0

2018/3962 Orebro kommun 212000- 1967 Orebro Ian Beviljas 3 250 000 1 150 000 2019- 11 -05 Ej till regional f6rdjupning

Totalt: 8 230 000 3 200.000
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2018/3889 Kinda kommun 212000-0399 Ostergotlands Ian Beviljas 280 000 280 000 2019-11-05

2018/3930 Finspangs kommun 212000-0423 Ostergotlands Ian Beviljas 1 150 000 500 000 2019-11-05

2018/3838 Link6pings kommun 212000-0449 Ostergotlands Ian Beviljas 1 000 000 900 000 2019-11-05

2018/3803 Mjifilby kommun 212000-0480 Ostergotlands Ian Beviljas 480 000 300 000 2019-11-05 Ej till inkop av utrustning i

ny danssal

2018/3839 Motala kommun 212000 -2817 Ostergotlands Ian Beviljas 1 150 000 450 000 2019-11-05

2018/3821 Norrkopings kommun 212000-0456 Ostergotlands. Ian Beviljas 1 500 000 500 000 2019-11-05 Endast till Dig-IT

2018/3899 Vadstena kommun 212000-2825 Ostergotlands Ian Beviljas 670 000 300 000 2019-11-05

2018/3942 Valdemarsviks kommun 212000-0431 Ostergotlands Ian Beviljas 500 000 400 000 2019-11-05

2018/3579 Odesh6gs kommun 212000-0373 Ostergotlands Ian Beviljas 100 000 100 000 2019-11-05

Totalt: 6 830 000 3 730 000

1 (1)
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Fördelning av medel till 
musik- och kulturskolor, 2018/2019 

Kulturrådet fördelar cirka 99 miljoner kronor till 217 kommuner för musik- och 

kulturskoleverksamhet. Bidraget syftar till att göra verksamheten mera jämlik och att 

förbättra möjligheterna för barn och unga att delta. 

Totalt inkom 220 ansökningar om tillsammans cirka 236 miljoner kronor. Av dem är 

14 nya sökande och 206 har sökt minst en gång under perioden 2016–2017. Den 

totala summan av ansökt bidrag är mer än dubbelt så stor som det belopp som 

Kulturrådet har att fördela, och därför har de flesta sökande beviljats ett lägre 

bidragsbelopp än de sökt. Tre ansökningar avslogs.  

Kulturrådets prioriteringar 
Kulturrådet har följt samma linje som vid tidigare års fördelningar och har prioriterat 

insatser som ger möjlighet för fler barn och unga att få ta del av musik- och 

kulturskolans verksamhet. Bidrag ges huvudsakligen till insatser för att nå 

målgrupper som inte tar del av musik- och kulturskolans ordinarie utbud. Insatserna 

kan handla om nya konstområden, nya arbetssätt, nya samarbetsparter eller arenor. 

Verksamheten ges till en låg avgift för eleven eller är gratis.    

I likhet med förra året söker många kulturskolor för en fortsättning på påbörjade 

projekt, för att ytterligare utveckla verksamheten utifrån de erfarenheter som gjorts 

från tidigare bidragsperioder. I flera fall innebär det att utvidga med ytterligare 

ämnen, fler platser eller nya målgrupper. Flera kommuner visar en ambition att 

etablera den nya verksamheten i kulturskolans ordinarie utbud.   

Nya målgrupper och breddad verksamhet 

Majoriteten av ansökningarna riktar sig i olika utsträckning mot att nå nya 

målgrupper och att bredda eller utvidga befintlig verksamhet. Kulturrådet har 

prioriterat verksamhet riktad mot målgrupper som musik- och kulturskolorna inte når 

idag, men även ansökningar där medlen syftar till att utvidga verksamheten för att 

öka jämlikheten inom musik- och kulturskolan. Vi ser fler ansökningar som tar upp 

verksamhet där barn och unga ska kunna delta oavsett funktionsförmåga. Även genus 

och HBTQ-frågor lyfts fram i ännu högre grad jämfört med tidigare. Åtgärderna som 

planeras kan vara en fortsättning och utveckling av redan påbörjade projekt, eller helt 

nya projekt. Däremot har insatser som kan anses ligga inom kommunernas ordinarie 

uppdrag inte prioriterats, som till exempel kompetensutveckling och fortbildning för 

personal inom jämställdhets- och HBTQ-frågor. 

För att nå nya målgrupper samverkar kulturskolorna med flera parter. Det kan vara 

andra kommunala verksamheter som fritidsgården, skolan och biblioteket men även 
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civilsamhällets organisationer, trossamfund, SFI och flyktingboenden. Det är viktigt 

att kulturskolornas nya riktade insatser baseras på en analys av vilka barn och unga 

man vill nå och hur det ska göras. Analysen bör vara baserad på kunskap om deras 

intressen och behov. Kunskapen fås genom att prata med de barn och unga man vill 

nå och med personer med stor kunskap om dessa barn och unga. Majoriteten av årets 

ansökningar visar att verksamheterna har gjort en liknande analys. I arbetet har nya 

samverkansparter hittats som många gånger har en etablerad kontakt med den nya 

målgruppen.   

Fördjupningsutbildning och regional samordning 

Ansökningar riktade mot fördjupnings- och spetsutbildningar inom flera olika 

konstområden återfinns i årets ansökningsomgång. I propositionen 2017/18:164 En 

kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna ingår just 

fördjupning och spets i förslag till framtida bidrag. Årets bidragsfördelning har skett 

inom ramen för gällande förordning vilket har inneburit att dessa områden inte har 

prioriterats.  

Detta gäller även regionala samarbeten i olika former som återfinns bland 

ansökningarna. Dessa har inte prioriterats om de inte uttryckligen förbättrar 

möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. 

Bidraget får användas till samordning, kompetensutveckling och fortbildning endast i 

de fall de tydligt är kopplade till planerade insatser leder till aktiviteter som innebär 

utökat utbud eller nya aktiviteter för barn och unga. Administrativa tjänster för 

långsiktigt utvecklingsarbete har inte prioriterats. 

Den förordning som reglerar bidraget i sin nuvarande form kommer att upphöra att 

gälla den 31 december 2018. Utifrån förslagen i propositionen planeras en ny 

förordning att tas fram och som kommer att gälla från och med nästa års 

bidragsomgång. 

Jenny Löfström Ellverson, Nardin Crisbi, Malin Palm  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 114    Dnr: KS 2018-261 
 
Kulturskoleutredning i Munkedals kommun  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över 
alternativa driftsformer och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 
2016:69) och utreda de ekonomiska konsekvenserna samt återkomma med 
förslag till beslut. 
En delredovisning presenterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28.  
 
Statens kulturskoleutredning hade som syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig 
och jämlik. Ett flertal styrdokument betonar vikten av barns rätt till kultur. 
 
Förutom styrdokumenten, FN:s barnkonvention, LGR 11, Vision 2025 – 
Munkedals kommun, Västra Götalands kulturplan och den statliga 
kulturskoleutredningen, så har studiebesök, enkäter, intervjuer och möte med 
studieförbund legat till grund för utredningens förslag. 
 
Regeringen har våren 2018 presenterat flera satsningar som består av stöd för 
att ge möjlighet till kommunerna att utveckla kulturskolan på ett jämlikt sätt. 
Detta är ett ypperligt tillfälle för Munkedals kommun att utveckla sin 
traditionsrika musikskola till en ”Kulturskola för alla”. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-16. Utredning 
om kulturskola, daterad 2018-05-16. Bilaga 1 – Kulturskola i Munkedal, daterad 
april 2018. ”Varför kulturskola i Munkedals kommun?”, daterad november 2017. 
Förslag på upplägg av musikundervisningen på Munkedalsskolan läsåret 2018-
2019. Redogörelse av kostnader för utökning av tjänster. Liggande förslag till 
budget för Kultur- och fritidsnämnden 2019. 
 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Alt. 1   

 Kommunstyrelsen beslutar att beslut taget 2017-06-14 § 85 kvarstår om 
att budget för Musikskola är 1,1 mkr. Konsekvensen av beslutet blir att 
nuvarande Musikskolas verksamhet halveras. 
 

Alt. 2   
 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och 

fritidsnämndens budget för år 2019 med konsekvensen att Musikskolan 
bibehålles i nuvarande form. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 114 
 
Alt. 3   

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 och inom denna ram inrätta en 
kulturpool med två tjänster vilket innebär att två musiklärartjänster 
avvecklas.  

 
Alt.4 

 Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 3,1 mkr i Kultur- och 
fritidsnämndens budget för år 2019 för att skapa en kulturskola som 
innehåller en musikdel motsvarande den som finns idag samt utöka med 
en kulturpool och avskaffa avgifterna för ökat utbud och ökad 
likvärdighet. 

 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bordläggning för att invänta beslut från den nationella kulturskoleutredningen. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att 
invänta beslut från den nationella kulturskoleutredningen.  
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  2018-05-16 Dnr: KS 2018-261
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 

Utredning om Kulturskola 

Förslag till beslut 
 
Alt. 1   
Kommunstyrelsen beslutar att beslut taget 2017-06-14 § 85 kvarstår om att budget 
för Musikskola är 1,1 mkr. Konsekvensen av beslutet blir att nuvarande Musikskolas 
verksamhet halveras.  

Alt. 2   
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och fritidsnämndens budget 
för år 2019 med konsekvensen att Musikskolan bibehålles i nuvarande form. 
 
Alt. 3   
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,1 mkr i Kultur- och fritidsnämndens budget 
för år 2019 och inom denna ram inrätta en kulturpool med två tjänster vilket innebär 
att två musiklärartjänster avvecklas.  
 
Alt.4 
Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 3,1 mkr i Kultur- och fritidsnämndens budget 
för år 2019 för att skapa en kulturskola som innehåller en musikdel motsvarande den 
som finns idag samt utöka med en kulturpool och avskaffa avgifterna för ökat utbud 
och ökad likvärdighet. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna 
att utveckla musikskolan i samverkan med skolan, se över alternativa driftsformer 
och i denna ta hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) och utreda de 
ekonomiska konsekvenserna samt återkomma med förslag till beslut. 
En delredovisning presenterades i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-28.  
 
Statens kulturskoleutredning SOU 2016:69 hade som syfte att göra kulturskolan mer 
tillgänglig och jämlik. Ett flertal styrdokument betonar vikten av barns rätt till kultur. 
 
Förutom styrdokumenten, FN:s barnkonvention, LGR 11, Vision 2025 – Munkedals 
kommun, Västra Götalands kulturplan och den statliga kulturskoleutredningen SOU 
2016:69, så har studiebesök, enkäter, intervjuer och möte med studieförbund legat 
till grund för utredningens förslag. 
Enkät till Munkedals lärare visar på ett stort behov av stöttning från en kulturskola i 
flera av skolans ämnen. 
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Regeringen har våren 2018 presenterat flera satsningar som består av stöd för att ge 
möjlighet till kommunerna att utveckla kulturskolan på ett jämlikt sätt. Detta är ett 
ypperligt tillfälle för Munkedals kommun att utveckla sin traditionsrika musikskola till 
en ”Kulturskola för alla”. 
 
Utredningen föreslår att: 
 

- inrätta en kulturpool med två tjänster. Kulturpoolen arbetar i Kulturskolan, 
har uppdrag i grundskola, fritidsgård och Kunskapens hus. Kulturpoolen ska 
även planera och genomföra aktiviteter på skollov. Kulturpoolen består av en 
tjänst digitalt foto/film/manus och en tjänst drama/teater/musikal.  

- administration och ekonomiskt ansvar för dansundervisningen tas över av 
Kulturskolan. 

- utöka musikinriktningen med en tjänst så att planerat samarbete med 
grundskolan kan genomföras och utvecklas vidare. Fokusera på insatser för 
nyanlända. Utveckla genren digitalt musikskapande. 

- kurser i bild/form/hantverk genomförs inom Kulturskolan i samarbete med 
lokal konstnär/hantverkare och föreningslivet. 
 

 

Särskilda konsekvensbeskrivning 
 
Ekonomi 
 
Alt 1   Inga ekonomiska konsekvenser 
 
Alt 2   1,1 mkr 
 
Alt 3   1,1 mkr 
 
Alt 4   3,1 mkr 
 

Barnkonventionen 
”Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras” (Artikel 2).  
Genom att utvidga utbudet av tillgängliga aktiviteter riktar man sig till barn med 
olika inriktningar inom kulturlivets former. 
 
”Barnens rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” tillgodoses. (Artikel 
31 Vila och fritid) 
 
”Konventionsstaterna skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt rekreations- och 
fritidsverksamhet.” (Artikel 31 Vila och fritid) 
 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Utredningen samt förslag till KS beslut kommer att presenteras på central 
samverkan. 

Folkhälsa 
Ett samhälle som erbjuder en bredd inom kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till 
gemenskap och trivsel. 
 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
    
Liselott Sörensen Ringi  Håkan Sundberg 
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Bilagor:  
1.Musikskoleutredning Munkedal 2017 med 4 bilagor 
2.Dokumentet ”Kulturskola i Munkedal” är ett komplement till den av KS tillsatta 
utredningen KS 2016-11-09 &167 vars resultat presenterades i KSAU 2017-11-28.  
3.Förslag på upplägg av musikundervisningen på Munkedalskolan läsåret 2018-19 
 
Beslutet expedieras till: 
      

Sektorchef Kommundirektör 
Barn och Utbildning  
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Bilaga 1 

Kulturskola i Munkedal 

 
Ett komplement till utredningen angående musikskolans utveckling i 

samverkan med skolan. KS 2016-11-09 §167 
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April 2018 

Inledning 

 

Vid KSAU mötet 28 nov 2017 framfördes önskemål om utökat förslag vad 

gäller kulturella ämnen utöver musik i en framtida Kulturskola. 

Följande dokument är ett förslag på hur Munkedals Musikskola kan 

utvecklas till Kulturskola. I förslaget presenteras hur en kulturskola på 

ett tydligare sätt kan arbeta i ett bredare perspektiv i samarbete med 

skola, fritidsgård och nyanlända.  

Statens Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) har satt fokus på 

ungdomars kulturutövande och vikten av att kommunerna på ett jämlikt 

sätt kan erbjuda alla ungdomar ett brett urval av kultur. 

Kulturskoleutredningen har också öppnat möjligheter för kommunerna 

att söka bidrag för att bredda verksamheterna. 

Den 19 mars 2018 presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah 

Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.  

I propositionen (2017/18:164) föreslås ett nationellt mål för de insatser 
som går till den kommunala kulturskolan. Insatserna ska bidra till: 

• att tillgänglighet och jämlikhet främjas, 

• ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck, 

• hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade 
undervisningen, och 

• god kompetensförsörjning. 

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar 
som består av stöd till nationell samordning, bidrag för utveckling och 
stöd till förbättrad kompetensförsörjning. 

I nedanstående förslag presenteras hur musikskolan utvecklas i 
samarbete med skolan, hur Kulturskolan kan arbeta med ämnen som 
dans, bild/form/hantverk, foto/film/manus, drama/teaterlek/musikal 
och digitalt musikskapande. Förslagen presenteras ämnesvis. 
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Musik 

Som ett led i musikskolans utökade samarbete med grundskolan har 
utredningen utarbetat ett förslag till Munkedalsskolan 2018-2019 enligt 
bilaga ”Förslag på upplägg av musikundervisningen på Munkedalskolan 
läsåret 2018-2019” 

För genomförande och utökat erbjudande till alla skolor 1-6 bör en 
heltidstjänst på musikskolan tillsättas. 

Ett nytt ämnesval ”Digitalt musikskapande” erbjuds inom den frivilliga 

verksamheten. 

 

 

Resurser: 

Musikskolan består då av fem heltidstjänster enligt följande: 

En tjänst bestående av ca 50% undervisning och 50% ledning (ingen 

förändring) 

Fyra heltidstjänster med undervisning i musikskola/skola. (En tjänst 

100% tillkommen) 

Skoladministratör 5% (ingen förändring) 

 

 

Dans 

Dans genom Danspoolen Vänersborg. Administration och ekonomiskt 

ansvar tas över av Kulturskolan. Merkostnad ca 40.000 med nuvarande 

elevavgifter. Denna merkostnad belastar för närvarande Kultur & Fritid. 

 

Resurser: 

Budget för merkostnad med nuvarande elevavgifter. 

Kulturskoleledning förändras till 40% undervisning och 60% ledning. 

Ingen övrig förändring. 
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Kulturpool 

För övriga ämnen föreslås att en Kulturpool upprättas. Denna pool består 

av två heltidstjänster som företrädesvis har semesteranställning för att 

på så sätt även vara tillgängliga på skollov. Kulturpoolens personal 

arbetar självständigt (med stöd av kulturskoleledningen) mot skola, 

fritidsgård och Kunskapens hus med fokus på nyanlända både på skoltid 

och elevens fria tid samt planerar och genomför aktiviteter på skollov. 

 

Digitalt foto/film/manus. En tjänst 100% 

En heltidstjänst enligt ovanstående. Kan delas upp i två ämnen Digital 

foto respektive film/manus. Arbetet består av undervisning i dessa 

ämnen i kulturskolan, projekt i grundskolorna, dokumentation av 

skolprojekt såsom 9:ornas muckshow m.m. I tjänsten ingår också 

planering och utförande av skollovsaktiviteter samt genomförande av 

projekt på fritidsgårdar och Kunskapens Hus. 

 

Drama/teater/musikal. En tjänst 100% 

En heltidstjänst enligt ovanstående. Kan innehålla teaterlek för de yngre 

barnen, drama/teater för de äldre och musikal i samarbete med 

musikskolan. Arbetet består av undervisning och projekt i kulturskolan 

samt projekt i grundskolorna. Även i denna tjänst ingår planering och 

utförande av skollovsaktiviteter samt genomförande av projekt på 

fritidsgårdar och Kunskapens Hus. 

 

Ovanstående två tjänster har ett tätt samarbete vad gäller planering och 

genomförande. De samarbetar också med ”musikskolan” och tar själva, 

med stöd av Kulturskolans ledning, ansvar för kontakter med skola, 

fritidsgårdar och Kunskapens hus.  

 

Resurser: 

Två heltidstjänster i en Kulturpool 

Kulturskoleledning förändras till 20% undervisning och 80% ledning. 

Eventuell utökning av Skoladministratör till 10% 
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Bild/form/hantverk? 

Här bör man i första hand ta kontakt med lokal konstnär och/eller 

kunnig hantverkare för att påbörja ett samarbete med Kulturskolan. Här 

bör man också vara öppen för samarbete med föreningslivet. I ett 

inledningsskede förordas korta kurser genom Kulturskolan samt projekt 

riktad till skolan. 

Resurser: 

Inga övriga resurser. 

 

Digitalt musikskapande 

Här finns kunskaper i nuvarande lärarkår på musikskolan och behöver i 

första skedet inga ytterligare resurser vad gäller personal. Musikskolan 

kan med små medel erbjuda kurser inom Kulturskolan i digitalt 

musikskapande. Musikskolan kan också erbjuda kort introduktion 

alternativt vara stöd till grundskolans lärare i ämnet (företrädesvis åk. 4-

6). 

Resurser: 

Förutsatt att en ny tjänst tillsätts i musikskolan krävs inga ytterligare 

resurser. 
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Material och lokaler 

 

Musikskola: Inköp av instrument m.m. finns i planerad 

investeringsbudget för 2018 och 2019. Lokaler enligt nuvarande. 

 

Dans: Ingen förändring i material. Lokal i Kulturhuset.  

 

Digitalt foto/film/manus: Inköp av två digitala filmkameror samt 

tillgång till kraftfull bärbar dator. Lokal i första hand på skolor och i mån 

av tillgång även i Kulturhuset. 

 

Drama/teater/musikal: Budget för rekvisita och kulisser. Lokal i 

första hand i Kulturhuset men bör även kunna utnyttja grundskolans 

lokaler. 

 

Bild/form/hantverk: Enligt överenskommelse med lokal 

konstnär/hantverkare.  

 

Digitalt musikskapande: Program och utrustning. Lokal i 

Kulturhuset. 

 

 

Avgifter 

För ökad jämlikhet bör Kulturskolan ha låga eller helst inga avgifter. 
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Ekonomisk kalkyl 

 

Utökning tjänster 

 Antal tjänster Kostnad /år 

Musikskolan 1,0 542 208 

Kulturpool 2,0 1 084 416 

Total utökning tjänster 3,0 1 626 624 

 

 

 

 

Minskning av intäkt från elevavgift 

 

Reducerad 
avgift 50% 

Reducerad 
avgift 100 % 

Musikskola 100 000 200 000 

Dans 40 000 80 000 

Total minskning av intäkter 140 000 280 000 

 

 

 

Övrigt 

 

Initiala 
kostnader 

Drift-
kostnad/år 

Bärbar dator, programvara 20 000 1 500 

2 st digitala filmkameror 24 000 0 

Rekvisita m.m. till teaterverksamhet 0 30 000 

iPad, programvara, tillbehör 3 enheter 21 000 0 

Bild/form/hantverk 0 40 000 

Totalt övriga kostnader 65 000 71 500 
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Statligt bidrag 

Kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet kan söka 

utvecklingsbidrag hos Kulturrådet. Syftet med bidraget är att göra musik- 

och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för 

barn och unga att delta i verksamheten. Enligt kriterierna för att söka 

bidrag bör avgifterna inte vara för höga och utvecklingen får inte 

innebära höjda avgifter. 

Bidrag för utveckling av Munkedals Musikskola till Kulturskola har sökts. 

Se bilaga ”Ansökan KUR 2018_3861”. Beslut om bidrag beräknas komma 

under juni månad. 

 

Hans Bjermqvist 

Enhetschef Munkedals Musikskola 
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Varför kulturskola i Munkedals 
kommun? 

 

En utredning om hur musikskolan kan utvecklas i samarbete med skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsgrupp: 

 

Hans Bjermqvist 

JanOlof Karlsson  

Bengt Olov Åkerlund 

Lars-Göran Sunesson     

Sofie Ankarskär                                                           

                                                                                                        November 2017 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur musikskolan skulle 

kunna utveckla sin samverkan med skolan. I uppdraget ingick att se över alternativa 

driftsformer och ta hänsyn till Kulturskoleutredningen samt utreda de ekonomiska 

konsekvenserna. 

Statens kulturskoleutredning hade som syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. 

Ett flertal styrdokument betonar vikten av barns rätt till kultur. 

Utredningen har tagit hänsyn till styrdokument och SOU 2016:69 samt genomfört 

studiebesök, enkäter, intervjuer och möte med studieförbund.  

Resultatet visar att 187 av landets 290 kommuner har en utvecklad kulturskola. 86 kommuner 

har musikskola. Sju kommuner saknar kultur/musikskola. I flertalet av de kommuner vi 

genomfört enkätstudier hos har kultur/musikskolan samarbete med skolan men inget ansvar 

för grundskolans musikundervisning. Lärarenkäterna visade att det finns ett stort behov av 

stöttning från en kulturskola i flera av skolans ämnen.  

Kulturskoleutredningen betonar vikten av barns rätt till kultur. Musikskolans verksamhet når 

idag inte lika många elever som den gjorde innan beslutet att förlägga undervisningen till 

elevens fria tid. 

 

Slutsats 
 

Vår slutsats är att Munkedals kommun bör utveckla en kulturskola i tre steg enligt förslagen 

under kapitel 6. 
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1. Inledning   

FN:s konvention om barnets rättigheter ger en universell definition av rättigheter för barn 

och barns rätt till kultur. Artikel 31 erkänner barnets rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. (Kulturskolerådets remissyttrande på SOU 2016:69, s. 3) 

Den regionala kulturplanen ska också förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som 

beslutats av riksdagen 2009: 

"Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur." 

En samordnad kulturskola i samarbete med skolan skulle kunna öka tillgängligheten och 

alla barns rätt till kultur. En kulturskola bidrar till att stärka det lokala kulturlivet och till 

den obligatoriska skolans utveckling genom att stärka estetiska lärprocesser. Kulturskolan 

ger dessutom en meningsfull fritid för kommunens barn och ungdomar.  

Tillgången till en bra kulturskola, ett rikt mått av kulturarrangemang och bra bibliotek gör 

dessutom Munkedal till en attraktiv plats att bosätta sig på. 

 

1.1 Uppdraget 
 
 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheterna att utveckla 

musikskolan i samverkan med skolan, se över alternativa driftsformer och i denna ta 

hänsyn till Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69), och utreda de ekonomiska 

konsekvenserna samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut. 

KS 2016-11-09 §167 
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Kommunstyrelsen gav hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur musikskolan 

skulle kunna utveckla sin samverkan med skolan. Hans Bjermqvist, enhetschef för 

musikskolan fick uppdraget av förvaltningschef Liselott Sörensen-Ringi att leda 

utredningen.  Hans tillsatte en arbetsgrupp bestående av JanOlof Karlsson kulturutvecklare, 

Bengt Olov Åkerlund musiklärare på musikskolan, Lars-Göran Sunesson lärare samt 

politiker och Sofie Ankarskär undervisande lärare i musik i grundskolan.    
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2. Styrdokument 
 

De styrdokument som är relevanta i vår utredning lyfter och betonar vikten av barns rätt till 

kultur samt barns rätt till yttrandefrihet. Vårt samhälle förändras och det är, precis som 

LGR 11 och skolans uppdrag skriver, viktigt att barnet ökar sin: 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där (Skolverket, 2010, s. 7). 

 

2.1 FN:s barnkonvention  

Artikel 13: Yttrande- och informationsfrihet  

1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av 

territoriella gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift 

eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.  

Artikel 31: Vila och fritid  

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.  

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 

kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 

lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 

fritidsverksamhet.  

2.2 Lgr 11  
 

Skolans värdegrund och uppdrag 

Förståelse och medmänsklighet 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan 
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utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 

motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.  

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 

hos alla som arbetar där (Skolverket, 2010, s. 7). 

 

2.3 Vision 2025 – Munkedals kommun 
 

Natur, kultur och fritid  

Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Här kan vi utvecklas, växa, umgås och njuta. 

Ett varierat utbud som bygger på kommunens kultur och tradition som är viktigt att 

utveckla och bevara. Samtidigt som vi upplever spännande möten med andra kulturer.  

Hälsa och trygghet  

Hälsa och trygghet är viktiga komponenter för att människor ska kunna utvecklas och leva 

ett gott liv. Livskvalitet är en förutsättning för att kunna utvecklas på det personliga planet 

men är också en resurs för hela samhället.  

Livslångt lärande  

Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla, medvetenhet och handlingsberedskap för 

såväl individen som samhället. Kreativa och handlingskraftiga människor skapar 

utveckling och framtidstro. (Vision för Munkedals kommun Munkedal – mer av livet, s. 

4). 
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2.4 Västra Götalands kulturplan 

NATIONELL KULTURPOLITIK 

Den regionala kulturplanen ska också förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som 

beslutats av riksdagen 2009: 

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

• främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 

• främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.” (Västra Götalands 

regionala kulturplan, 2016, s. 10). 

RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT 

I Västra Götalandsregionen pågår arbeten med att implementera dels FN:s konvention om 

barnets rättigheter, dels CEMR:s (Council of European Municipalities and Regions) 

deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. För att arbetet ska kunna ske 

samordnat och rättighets- och kunskapsbaserat har kulturnämnden tagit fram riktlinjerna 

Rätten att delta i kulturlivet som innebär att aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet 

samt att motverka diskriminering utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder. Sex insatsområden identifieras som särskilt viktiga: 

• att motverka diskriminering – ett maktperspektiv  

Öka kunskaperna om invånarnas rättigheter. 

• att arbeta för jämställdhetsintegrering – ett intersektionellt perspektiv  

Jämlika förutsättningar för kvinnor och män att delta i och forma kulturlivet. 

•  att arbeta för jämlikhet – ett interkulturellt perspektiv 

Främja kulturell mångfald och tillämpa ett inkluderande invånarperspektiv. 

• att arbeta med de nationella minoriteterna – ett historiskt perspektiv  

Främja de nationella minoriteternas kultur och språk, inklusive det svenska 

teckenspråket.  

• att arbeta med barn och unga – ett skapande perspektiv  

Offentligt finansierade kulturverksamheter har ansvar för att främja barn och 

ungas rättigheter. 
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• att arbeta med civilsamhället – ett demokratiperspektiv  

Öka civilsamhällets tillgång (Västra Götalands regionala kulturplan, 2016, s. 11). 

 

2.5 Statens kulturskoleutredning 
 

2015 tillsatte regeringen ett uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den 

kommunala musik- och kulturskolan. Syftet var att göra musik- och kulturskolan mer 

tillgänglig och jämlik.  

 

Många av dagens kommuner står inför stora utmaningar med ett ökande antal barn i 

skolåldern, växande krav på äldreomsorg och många nyanlända som ska etablera sig i 

samhället. Detta kommer att innebära kraftiga ekonomiska påfrestningar och sannolikt 

hårda prioriteringar i den kommunala samhällsservicen.  

 

Utredningen kan se en risk för att en frivillig verksamhet som kulturskoleverksamhet kan 

komma att ifrågasättas och i värsta fall läggas ner. En sådan utveckling skulle enligt 

utredningens mening betyda att den kommunala servicen skulle få än svårare att leva upp 

till kravet på likvärdighet för alla medborgare vilket står i motsats till intentionerna i såväl 

barnkonventionen som i de nationella kulturpolitiska målen (SOU, 2016:69, s. 198). 
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3. Översikt över kulturskolor i Sverige 
 

3.1 Studiebesök 
 

Utredningen har genomfört 3 studiebesök i närliggande kommuner, Vårgårda, Tanum och 

Vara. Alla tre är i storlek jämförbara med Munkedal. Det finns många likheter men också 

markanta skillnader gällande förutsättningar och hur musik/kulturskolan fungerar.  

Alla tre ligger under Barn o Utbildning och huvuddelen av eleverna har musik som 

huvudämne. Avgifterna varierar mellan 500–800 kr/termin med undantag för vissa korta 

kurser. Man når i allmänhet 20–25% av grundskolans elever. Vilka och i vilken 

utsträckning andra ämnen än musik förekommer är väldigt lokalt utformat och styrs i stor 

utsträckning av vilka kunskaper och förutsättningar det finns på orten. Dans, teater och bild 

är vanligt förekommande ämnen i kulturskolan.  

I vilken utsträckning man samarbetar med grundskolan skiljer sig också åt. I Tanum och 

Vara där musik/kulturskolan har sin undervisning på skoltid har man nära kontakt och 

samarbete med grundskolan medan man i Vårgårda som sedan några år undervisar på 

elevens fria tid inte har något samarbete med grundskolan.  

I en av kommunerna, Tanum, har man blandtjänster vilket innebär att musikskolans lärare 

även arbetar med klassundervisning i grundskolan. Ett problem som följer med detta är att 

musiklärarnas samarbete och projekt i musikskolan försvåras av att vissa lärare är låsta till 

klasslektioner. En fördel är att man här utnyttjar musikskolelärarnas kunskaper för att på 

ett effektivt sätt nå grundskolans kunskapsmål. 

 

3.2 Enkät till kommuner 
 

En enkätundersökning har genomförts under våren 2017. Kommunerna som fick enkäten 

valdes ut för att vara jämförbara med Munkedal vad gäller folkmängd och folktäthet. De 

utvalda kommunernas folkmängd är från 9.022-12.782. (Munkedal 10.323 SCB sep-16). 

Folktätheten för de utvalda kommunerna är från 6,19-32,85. (Munkedal 16,3 SCB sep-16) 
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Sammanlagt skickades enkäten till 35 kommuner, och den har (2017-06-11) besvarats av 

15 kommuner.  

Av de svarande kommunerna anger sex att de har bara musikskola, åtta har kulturskola och 

en har ingen egen verksamhet. Här finns dock kulturskola i regi av Folkets Hus och 

studieförbund. 

70–95 % av undervisningen på kulturskolorna utgörs av musik. Efter musik är dans mest 

förekommande, övriga ämnen är en liten del av verksamheten. Exempel på övriga ämnen 

är drama, teater, digitalt skapande, keramik, foto, konst, film (bild o form), drill, e-sport, 

graffiti, glasfusing, skaparverkstad. 

I tio av kommunerna sker undervisningen på skoltid. Tre kommuner har undervisning 

endast på elevernas fria tid och två kommuner har enstaka undervisning på skoltid (i lägre 

åldrar och på landsbygdsskolor). 

I en av kommunerna har kulturskolan ansvar för grundskolans musikundervisning och i tre 

kommuner finns ett delvis ansvar. Nio kommuner har inget sådant ansvar och en kommun 

har inte svarat på denna fråga. Samarbete med skolan sker dock på många håll kring t.ex. 

skolavslutningar, projekt, skolkonserter, prova på dagar, elevens val (försök), kulturprojekt 

m.m. Det finns även exempel på kombinerade tjänster. 

Några kommuner har externt samarbete. Det kan vara med lokala amatörorkestrar, 

fritidsgård, kyrkor, bibliotek, föreningar, socialpsykiatrin, IFO, allaktivitetshus. 

På frågan om hur musikskolan påverkats av en övergång från undervisning på skoltid till 

undervisning på fritid finns blandade svar. Flera kommuner redovisar att elevunderlaget 

har minskat. En kommun har samma elevunderlag som tidigare. Flera kommuner beskriver 

att undervisningen blivit mer koncentrerad och med tightare schema för lärarna och senare 

arbetstider. Samarbetet med grundskolan har också påverkats negativt.   

Kultur/musikskolans finansiering sker genom kommunalt bidrag samt avgifter. Några 

kommuner har avgiftsfri undervisning.  Någon kommun får bidrag bl.a. från Kulturrådet. 

Ett sammandrag av kulturskoleenkäten och svar från kommunerna framgår av bilaga 1.  
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3.3 Allmän statistik 
 

Se bilaga 2: ”Kulturskolan i siffror.”  Från Kulturskolerådet 2016 

 

3.4 Alternativa driftsformer 
 

I Sverige finns för närvarande 7 kommuner som inte har någon kommunal 

musik/kulturskola (Kulturskolerådet okt-17). Dessa är Laxå, Sorsele, Storfors, 

Surahammar, Torsås, Vilhelmina och Överkalix. Utredningen har undersökt utbudet i 

dessa kommuner och en kort sammanfattning av detta följer nedan. Fullständiga 

frågeställningar och svar finns att tillgå. Vid kontakt har det dock visat sig att Överkalix 

har en nystartad kommunal musikskola. 

3.4.1 Studieförbund 

I de flesta kommuner som saknar ”kommunal” musikskola är man hänvisad till 

studieförbund. I dessa fall sponsrar kommunen på varierande sätt med ex. lokaler, 

instrument och ekonomiskt bidrag. Utbudet är begränsat till vad som kan fyllas upp till 

hela studiecirklar. Gitarr, piano/keyboard, sång och trummor är vanligt medan alla slags 

blåsinstrument och orkestrar är underrepresenterade eller helt orepresenterade. 

Undervisningen är ofta begränsad till en eller två kvällar i veckan. Avgifterna varierar från 

200:-/termin till 1.600:-/termin beroende på kommunens bidrag till verksamheten.  

3.4.2 Privat alternativ 

Ett privat alternativ har undersökts. LIMUS finns i Lund och Staffanstorp. Här erbjuder 

man enskild undervisning i fiol, tvärflöjt, piano och cello. Man har också kurser i 

babyrytmik, musik- och gehörslära. Avgifterna för barn 3-6 år är 1.200:-/termin 

(gruppundervisning). Individuella lektioner kostar från 3.770:-/termin till 6.550:-/termin. 

Tilläggas bör att både Lund och Staffanstorp har kommunala musikskolor. 
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4. Munkedals musikskola i dagsläget 
 

4.1 Musikskolans Verksamhet 
 

Musikskolan är en viktig del i Munkedals musik- och kulturliv. Musikskolan stimulerar 

och utvecklar eleverna till demokratiska människor med hög självkänsla. Många av 

musikskolans elever deltar aktivt i musik- och kulturlivet i Munkedal både som elever och 

senare i vuxen ålder. Musikskolans arbete har tre huvudinriktningar. Själva 

kärnverksamheten går ut på att utveckla elevens förmåga att traktera sitt instrument enskilt 

och i grupp. Musikskolan vänder sig också till grundskolan där man genom olika projekt 

ger alla skolans elever möjlighet att aktivt delta i musikutövandet. Den tredje delen går ut 

på att synas och göra skillnad ute i samhället.  

Undervisningen erbjuds elever från och med årskurs 3 till årskurs 9 i kommunens alla 

skolor. I maj 2017 arbetade fyra lärare med en stor bredd i instrumentkunskaperna, så 

undervisning kunde erbjudas på de flesta förekommande instrument.  

September 2016 var 170 elever aktiva i musikskolan. Efter förändringen att musikskolans 

undervisning har förlagts till elevernas fria tid är siffran i september 2017 128 elever, en 

minskning med 25%. Det som har varit unikt med musikskolan är att den haft möjlighet att 

nå alla elever i kommunen oavsett föräldrars förutsättningar att stötta eller skjutsa sina 

barn. En viktig del av minskningen är just dessa barn.  

Grundavgiften är 700:-/termin. Undervisningen sker i första hand enskilt men även i grupp. 

Att spela tillsammans är en viktig del i både den musikaliska och personliga utvecklingen 

varför musikskolan har en stor och bred orkester/ensemble- 

verksamhet. Man strävar efter att ge eleverna så många tillfällen som möjligt att spela för 

publik. Konserter, elevuppspelningar och klassrumskonserter är därför ofta förekommande 

inslag i verksamheten. Klassrumskonserter har dock utgått. Se nedan. 

I grundskolan nås de flesta elever vid några tillfällen per år genom projekt, t.ex. ”Hela 

Skolan Sjunger”. I ”blåsklassprojektet” ges alla elever i årskurs 3 tillfälle att spela ett 

blåsinstrument i grupp. Klassrumskonserter är också ett sätt att sprida musiken till alla barn 
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i grundskolan men det är inte möjligt att genomföra nu p.g.a. den förskjutna 

undervisningstiden där all undervisning sker på elevens fria tid. Musikskolans lärare (med 

elever) medverkar traditionsenligt vid skolans läsårsstart samt sommar- och 

julavslutningar. Musikskolan har även ett stående erbjudande till grundskolans klasslärare i 

musik att med insatser i projektform vara behjälplig om det finns behov av 

specialkunskaper. Musikskolans arbete med projekt direkt riktade till grundskolan tar en 

stor del av musikskolans resurser vad gäller arbetstid (planering och genomförande). Detta 

har musikskolan i många år ”bjudit” grundskolan på. Redovisning för detta finns under 

punkt 7 ”Ekonomisk kalkyl” 

Ute i samhället syns musikskolan genom offentliga konserter, medverkan vid traditionella 

sammankomster, invigningar m.m. Musikskolan samarbetar regelbundet med lokala 

artister och föreningar. Munkedals Blåsorkester är en stor aktör i dessa sammanhang. Här 

läggs också en del av musikskolans resurser redovisade under punkt 7 ”Ekonomisk kalkyl” 

Under hösten 2017 genomförs, förutom den ordinarie verksamheten, en del projekt för att 

undersöka vad musikskolan ytterligare kan bidra med i skolan och samhället. 

Stråkinstrumentpresentation och prova på genomförs i Munkedalskolan åk 4–6 och 

Hedekas åk 5–6. I åk 1–3 i Hällevadsholm hålls sammanlagt tre lektioner i varje klass i 

instrumentkännedom där alla instrument blir presenterade. ”Brassklass” i åk 3 

Munkedalskolan i oktober-nov samt en nystartad ukuleleorkester för allmänheten är 

ytterligare projekt under innevarande höst. Man hoppas också hinna med att erbjuda 

körsång för nyanlända. Utvärdering och uppföljning av projekten kommer att ske under 

våren 2018. 

  

4.2 Samarbetspartners 

4.2.1 Andra kommuner 

 

Samarbete mellan närliggande kommuner gör att specialkunskaper och bredd kan utnyttjas 

på ett bra sätt. Munkedals musikskola ingår i ett nätverk (M10) med tio musikskolor i norra 

Bohuslän. Här arbetar man bl.a. med gemensamma studiedagar och elevsammankomster. I 
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framtiden kan man eventuellt använda sig av gemensamma lärartjänster med de närmaste 

kommunerna t.ex. Sotenäs, Tanum, Uddevalla. 

4.2.2 Föreningar, studieförbund m.fl. 

 

Ett samarbete mellan musikskola/kulturskola och ortens föreningsliv främjar både skola 

och samhälle. Samarbete mellan musikskola och musikföreningar sker redan idag i viss 

utsträckning men kan utökas betydligt. Studieförbunden bedriver kortkurser/studiecirklar 

inom drama, musik, dans och andra skapande aktiviteter som kan vara ett komplement till 

kulturskolan. En "kulturportal" på kommunens hemsida kan skapas för barn och ungdom 

där man länkas till kulturutbudet som erbjuds av respektive arrangör.  
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5. Hur skulle en Kulturskola kunna stötta skolan? 

  
5.1 Ämnesstöttning 

I direktiven för utredningen nämns att kopplingen mellan kultur- och utbildningspolitiken behöver 

stärkas. Kulturskolerådet menar att den nationella strategin ska ge samverkan med skolan en central 

plats. Utredningen har avgränsat sig till kulturskolans så kallade ämneskurser. Kulturskolan har i 

många kommuner en starkt utvecklad samverkan med skolan. Detta bidrar till att fler barn ges 

möjlighet att möta olika kulturella uttryck och stärkas genom estetiska läroprocesser. Frågan om hur 

skolan ska arbeta med estetiska uttryck och samverkansfrågor med kulturskolan behöver utvecklas 

och preciseras. (Kulturskolerådets remissyttrande på SOU 2016:69, s. 10)  

Här följer några exempel på hur Kulturskolan kan stötta skolans mål i flera ämnen.  

I ämnet idrott finns dans som en del av syftet, det centrala innehållet samt i 

kunskapskraven. Kulturskolans lärare kan i samarbete med undervisande lärare stötta för 

att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i den här delen av ämnet idrott. För åk 9 

står det följande för betyg A:   

 

”I danser och rörelse-och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till 

takt, rytm och sammanhang” (Skolverket, 2010, s. 53–54). 

Vad gäller ämnet svenska skulle en skrivarskola kunna ledas av en bibliotekarie där 

eleverna kan få stöd i att nå längre. I kunskapskraven för årskurs 3 står följande: 

”De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning” 

(Skolverket, 2010, s. 252–253). 

I kunskapskraven för årskurs 6 står följande: 

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur 

samt god språklig variation. [---] De berättande texter eleven skriver innehåller 

välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling (Skolverket, 

2010, s. 255). 

I kunskapskraven för årskurs 9 står följande: 

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande 

beskrivningar samt dramaturgi med komplex uppbyggnad (Skolverket, 2010, s. 257). 

249



14 

 
 

5.2 Lärarenkäter 
 

Utredningen har genom frågeformulär till lärare i musik i Munkedals skolor undersökt 

behov av hjälp och stöd från musikskolans personal. Utredningen har också utvidgat 

perspektivet genom att ställa frågor till samtliga lärare om hur en Kulturskola skulle kunna 

vara till nytta i övriga ämnen.  

Det har visat sig att det finns ett stort behov av stöd till lärarna i musikundervisningen. I 

vissa delar behövs specialkunskaper för att nå målen på ett bra sätt. Det finns också en 

önskan om att få vidareutbildning som skulle kunna ske med hjälp av musikskolans 

personal. Omdömet om projektet ”blåsklass” är mycket gott och en utveckling av detta till 

andra instrument skulle vara välkommet. ”Hela skolan sjunger” kan också utvecklas mer. 

Integrerande projekt över ämnesgränserna är en önskan. Dans, drama och körsång är andra. 

I svaren från ”övriga” lärare kom det fram att man gärna arbetar integrerat i bild, musik, 

svenska, engelska m.m. Man har en helhetssyn som innebär att teateruppvisningar, 

musikaler, konstutställningar ses som en hjälp till att utveckla ungdomarna till 

självständiga och kreativa individer. 

Sammanfattning finns i bilaga 3 ”Sammanfattning av enkät lärare i musik” och bilaga 4 

”Sammanfattning av enkät lärare övrigt”.  

 

5.3 Tillgänglighet 

5.3.1 Rätten till likvärdighet   

 

Ett viktigt mål är att nå ut till alla oavsett var de bor, vilka ekonomiska förutsättningar 

familjen har eller hur stor erfarenhet familjer har av att delta i kulturskolan/musikskolan 

och ett samarbete med skolan är av största vikt för att alla barn ska få en likvärdig 

möjlighet att ta del av musikskolan/kulturskolan. Här finns också lokaler som är anpassade 

efter barns olika behov och även för barn med olika typer av funktionsnedsättningar. 
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Ett samarbete med skolan är viktigt även för att synliggöra delar av kulturskolan samt att 

därigenom väcka ett intresse för att delta på barnens fritid genom vissa friare val av delar 

av kulturskolan. 

  

Centrala faktorer som påverkar barns och ungas intresse för och möjligheter att delta 

i kulturskolan är framför allt dess synlighet, föräldrastöd, platsantal, utbud, 

tillgänglighet, avgiftsnivå och undervisningsformer. (SOU, 2016:69, s. 172). 

 

 

För de barn som inte har gångavstånd till skolan och dessutom saknar föräldrastöd blir en 

musikskola/kulturskola förlagd enbart efter barnens skoltid mycket mindre tillgänglig. 

Även om det för några barn skulle kunna gå att ta en senare buss behöver de tillsyn under 

tiden de väntar på sin aktivitet och det här är något man behöver ta i beaktande. 

”Om kulturskola saknas i stadsdelar där många familjer med liten eller ingen vana av 

kulturskolan bor, finns en uppenbar risk för ett lågt deltagande” (SOU, 2016:69, s. 267). 

 

5.3.2 Föräldrars erfarenhet 

 

Det står i SOU (2016) att de erfarenheter som föräldrar har av musikskola i hög grad 

påverkar om barnen kommer att delta i musikskolan/kulturskolan. Skolan har ett uppdrag 

att låta eleverna utvecklas genom estetiska lärprocesser och det här kan utvecklas i 

samarbete med musikskolan/kulturskolan på liknande sätt som det görs med musikskolan 

idag, där alla barn i kommunen får samma möjlighet att delta i blåsklass, för att nämna ett 

exempel. ”Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett 

ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där” (Skolverket, 2010, s. 7). 

Om barnen får möta kulturen ännu mer i skolan väcks förhoppningsvis ett intresse att delta 

även på de kurser som erbjuds på fritiden.  

Kostnaden har betydelse för deltagandet, men det är andra och i synnerhet kulturskolans synlighet och 

relevans som avgör om verksamheten ska nå barn och unga som inte har välutbildade föräldrar med 

kännedom om kulturskolans verksamhet. Även andra forskningsstudier visar att barns och ungdomars 

möjligheter till kulturutövande till stor del hänger ihop med familjens utbildnings- och inkomstnivå. 

Enligt en färsk brittisk studie är sannolikheten att barn i familjer med låg inkomstnivå deltar i konst- 

och kulturverksamheter lägre än för övriga barn (SOU, 2016:69, s. 196). 
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5.3.3 Ekonomi 

 

Utredningens slutsats är att terminsavgifter i kulturskolan är ett av flera hinder för deltagande (se även 

avsnitt 3.6.2). Att enbart sänka avgifterna leder sannolikt inte till att nya grupper av barn hittar till 

verksamheten. För detta krävs att sänkta avgifter kombineras med andra insatser så att kulturskolan 

blir mer bekant och inkluderande även för dem som inte känner sig hemma i verksamheten i dag 

(SOU, 2016:69, s. 276). 

 

Som det står att läsa i citatet ovanför har ekonomin betydelse för ett likvärdigt deltagande i 

musikskolan/kulturskolan. Det är därför önskvärt att det skulle vara avgiftsfritt samtidigt 

som ett samarbete med skolan på skoltid i ämnen som musik, bild samt dans inte bara 

hjälper barnen att nå längre i sina kunskaper utan även skapar ett intresse för de barn som 

inte känner sig hemma i den här verksamheten.  

 

5.3.4 Nyanlända 

 

Alla barn, även barn som kommer som nyanlända och barn med annat modersmål än 

svenska, ska få möjlighet att delta i musikskolan/kulturskolan. Därför är det viktigt att 

information lämnas på fler språk. Ju fler ämnen det finns att välja mellan, desto lättare är 

det att hitta en meningsfull sysselsättning för den målgruppen. 

 

För att nå föräldrar med annat modersmål än svenska är det centralt att 

informationsmaterial finns översatt till flera språk. Information på såväl svenska som 

andra språk kan finnas lättillgängligt i anslutning till bibliotek, badhus och övriga 

idrottsanläggningar, bostadsföretag, kommunens kontaktcenter, i lokaler där svenska 

för invandrare och socialkontor. Att dessutom visa upp kulturskolan och erbjuda 

prova på-verksamhet på offentliga platser kan öka kunskapen om den kommunala 

kulturskolan hos andra samhällsgrupper än de som redan känner till verksamheten. 

Även det lokala föreningslivet kan vara en viktig ingång för att nå nya 

föräldragrupper (SOU, 2016:69, s. 268). 

 

 

Det vore önskvärt att snabbt försöka hitta de intresseområden våra nyanlända har för att de 

ska komma in i en gemenskap och få utveckla sina intressen. ”Det kan också handla om 

fritidsaktiviteter som stärker motivationen och får barnet att må bra” (Kärsten & Otterup, 

2017, s. 39) 
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6. Förslag på kulturskola i Munkedal 
 

6.1 Steg 1 Utveckla musikskolan 
 

Musikskolan i Munkedal har i nuläget fyra heltidstjänster med en lärarkår som tillsammans 

har en bred instrumentkunskap och därigenom kan erbjuda undervisning på de flesta av 

våra vanliga instrument. Denna bredd är av vikt att upprätthålla för att även i framtiden 

kunna erbjuda en komplett musikskola. 

Verksamheten idag går ut på att utveckla elevens förmåga att traktera sitt instrument 

enskilt och i grupp, projektinriktade inslag i skolan samt utåtriktad verksamhet.  

För ökad jämlikhet och underlättande av integrering bör avgifterna till musik/kulturskolan 

slopas. Bidrag för detta kan sökas från Statens Kulturråd. 

Utredningen ser att en utveckling av musikskolan är nödvändig för att tillgodose dagens 

behov i skola och samhälle. Kunskapsresurserna som finns hos musikskolans personal bör 

även komma alla elever i skolan tillgodo. Många delar av kunskapskraven i skolan är av 

sådan karaktär att specialkunskaper i instrumentutövande, instrumentkännedom m.m. 

skulle underlätta undervisningen. I enkätundersökningen har det framkommit att många 

klasslärare är i behov av stöd från musikskolans lärare.  

Utredningens förslag är att medel tillsätts så att samarbetet mellan skola-musikskola kan 

utvecklas och utökas. Planering av musikämnet bör ske på sådant sätt att man i 

samförstånd med musikskolan utnyttjar kunskaperna som musikskolans personal innehar.  

Delar av musikämnet som musikskolans lärare skulle kunna vara behjälplig med är 

melodispel, ackordspel, instrumentkännedom och digitala verktyg. I en treårsplanering, åk 

1–3, 4–6 respektive 7–9, skulle musikskolans kunskaper kunna utnyttjas på bästa sätt. För 

att underlätta bedömning och betygssättning bör ordinarie klasslärare/musiklärare 

medverka på dessa lektioner. Detta är möjligt om resurser i musikskolan tillsätts för detta 

ändamål så att grundskolorna har tillgång till musikskolans lärare utan ökade kostnader, 

alltså en utökning av antalet tjänster i musikskolan. Material och instrument för att 

genomföra ovanstående ämnen bör finnas i musikskolans ägo och därmed behöver varje 
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skola inte investera i kompletta uppsättningar. En grundläggande tillgång på instrument 

och material måste dock även i fortsättningen finnas på alla kommunens skolar. 

Musikskolan bör också genom musiken kunna vara en resurs i integration av nyanlända. 

Musikskolan bör också erbjuda kortare kurser utifrån önskemål och för att kunna följa 

aktuella intressen och behov. 

I detta förslag bedrivs musikskolan både under elevens skoltid samt fria tid och medel och 

personal tillsätts för vidareutveckling. Då har man större chans att behålla nuvarande 

kompetens i kommunen. Rekrytering av musiklärare i framtiden kan vara lättare när man 

använder sig av ”blandtjänster” musikskola-skola.  

För att behålla kompetensen i kommunen och inte minska på utbud och kvalité i 

musikskolan innebär ovanstående förslag en ökning med 1,5 – 2 tjänster på musikskolan.  

6.1.1 Fördelar 

 

Musikskolan kan även i fortsättningen erbjuda kommunens invånare ett brett utbud vad 

gäller instrumentval.  

Slopade avgifter betyder mer jämlikhet. 

Eleverna i Munkedal når målen på ett bra sätt. 

Bra utnyttjande av befintliga resurser. 

En levande musikskola som kan täcka varierande intressen. 

Rekrytering av personal i framtiden kan underlättas. 

 

6.1.2 Nackdelar 

 

Svårigheter att hitta tid för gemensam planering. 

Ökade kostnader 
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6.2 Steg 2 Kulturskola med tre ämnen 
 

En ökad bredd som en kulturskola innebär skulle kunna utnyttjas i skolan och samhället på 

samma sätt som ovan. Kulturskolan skulle vara ett alternativ till ungdomar som inte är 

intresserade av idrott. Dansundervisning har redan testats med gott resultat genom Kultur 

och Fritid. Biblioteket har haft skrivarskola och bokcirklar under kortare tid. Drama och 

bild är andra ämnen som föreslås av utredningen. Här finns det goda möjligheter till 

samarbete mellan närliggande kommuner. Kulturskolan bör också erbjuda kortare kurser 

utifrån önskemål och för att kunna följa aktuella intressen och behov. 

Några förslag på ämnen: 

• Musikskola enligt steg 1 

• Dans genom Danspoolen, Vänersborg 

• Litteratur genom bibliotekets redan nuvarande aktiviteter. 

• Drama genom samarbete med närliggande kommuner. 

• Bild genom samarbete med närliggande kommuner. 

 

Ovanstående förslag innebär en ökad kostnad dock inga tjänster. Bidrag för en utökad 

kulturskola i Munkedal kan sökas från Statens Kulturråd. 

6.2.1 Fördelar 

 

Här finns möjlighet att söka stadsbidrag genom Kulturrådet. 

Bredare utbud av meningsfulla aktiviteter på fritiden.  

Eleverna i Munkedal kan nå målen i fler ämnen på ett bra sätt. 

 

6.2.2 Nackdelar 

 

Ökade kostnader 
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6.3 Steg 3 Kulturskola med tre ämnen samt övrigt tillval 

 

I steg tre ser vi ett samarbete med studieförbund och föreningar som en utökning av steg 

två. I det här steget är tanken att sammanställa studieförbundens och andra kulturella 

aktörers utbud i en gemensam ”Kulturportal”.  

 

6.3.1 Fördelar 
 

Bredare utbud av meningsfulla aktiviteter på fritiden.  

Samarbete med fler aktörer kan generera ekonomiskt stöd under uppstarten.  

 

6.3.2 Nackdelar 

 

Ovanstående förslag kan innebära mer administrativt arbete. 

 

6.4 Kulturskolan drivs av andra aktörer 
 

6.4.1 Studieförbund, föreningar 

 

Med ett sådant upplägg försvinner bredden och det blir svårt att behålla kompetent 

personal i kommunen. Grundskolan måste tillsätta resurser för att kunna nå målen i 

framförallt musikämnet. För att behålla jämlikhet och utbud krävs resurser från 

kommunen. Utredningen ser inte detta som ett hållbart alternativ inför framtiden. 

6.4.2 Privata aktörer 

 

I detta alternativ skulle vi få dyra avgifter och likvärdigheten försvinner. Grundskolan 

måste tillsätta resurser för att kunna nå målen i framförallt musikämnet. Utredningen ser 

inte detta som ett hållbart alternativ inför framtiden. 
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7. Ekonomisk kalkyl 
 

Nuläge 

Musikskolan  Budget 2017 tkr 

Intäkter   -300 

Personalkostnader 2 362 

Övriga kostnader      93 

Avskrivningar      35 

Kommunbidrag 2 190 

 

Nedanstående resurser utnyttjas idag av grundskolan: 

Blåsklass, Hela skolan sjunger, Jul- och sommar- 

avslutningar, skolstart, instrumentkännedom.   

    h/läsår  tkr 

    = 450  135 

 

Nedanstående resurser går till samhället: 

Valborgsfirande   = 16  4,8 

Nationaldagen   = 16  4,8 

Övriga offentliga konserter  = 40  12 

   Summa = 72  21,6 

 

  TOTALT Skola,samh.  = 522  156,6 

 

 

257



22 

 
 

Steg 1 Beräknad på fullt utbyggd med två tillsatta tjänster  tkr 

 

Nuvarande kostnad (4 ordinarie musiklärare)   2.362 

Två tjänster (utökning)     1.186 

Slopade avgifter (beräknat på läsåret 2016–2017)      195 

Investering av instrument samt övr. material (engångs) Se förteckning    200 

Bidrag för slopade avgifter bör sökas. 

   Årskostnad exklusive investering 3.743 

 

Steg 2 

    Omfattning  tkr 

Kostnad steg 1     3.743 

Dansundervisning   3 h/veckan/läsår                      75

     

Bibliotek    nuvarande omf.       0 

Drama    3 h/veckan/läsår      75 

Bild    3 h/veckan/läsår      75 

 

Rekvisita, material          20 

   Summa   3.988 

 

Steg 3 

Kostnad steg 1 och 2     3.988 

      

Kostnad för administration av Kulturportalen                                                                0 
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Förslag på upplägg av musikundervisningen på Munkedalskolan läsåret 2018-

2019 

 

Följande förslag ligger i linje med vad musik/kulturskole-utredningen i Munkedal kommit fram till vad 

gäller musikskolans utökade samarbete med grundskolan. Inget politiskt beslut finns ännu men 

utredningen tror att detta är ett bra sätt att säkerställa kvalitén i musikundervisningen och därmed 

nå målen i läroplanen. Det kan vara ett utmärkt tillfälle att testa detta under skolåret 2018-2019 

 

Huvudlärare och betygssättning: 

Ordinarie lärare har ansvaret för musikundervisningen och betygsätter eleverna. Musikskolan lämnar 

dock ett individuellt omdöme/betyg på eleverna efter alla avslutade insatser av musikskolan 

Planering: 

Den ansvarige läraren planerar läsåret tillsammans med personal från musikskolan. 

Ansvarig lärare talar här om i vilka delar av musikundervisningen han/hon vill ha stöd av musikskolan. 

Detta bör ske snarast vid terminsstart, eller ännu hellre nu på våren 2018, och kan vid behov 

återkomma vid flera tillfällen under läsåret. 

 

Musikskolan kan efter önskemål hjälpa till med följande delar: 

Åk 2 

Fiolklass i halvklass. Kort period ca 6-8 undervisningstimmar. 

Åk 3 

Blåsklass i helklass. Kort period ca 6 undervisningstimmar. 

 

Åk 4-6 

Ackord/melodi och basspel:  

Här förordas att man under en period delar klassen där ena halvan har instrumentalundervisning i 

Kulturhuset och den andra halvan har musikundervisning med ordinarie lärare. Perioden avslutas 

med uppspelning för klassen och därefter skiftas grupperna. 

Instrumentkännedom: 

Musikskolans lärare demonstrerar instrument och går igenom de olika instrumentgrupperna. Här får 

eleven också chans att testa på diverse instrument. Kunskapsprov utarbetas av ordinarie lärare med 

ev. stöd av musikskolans lärare. 

Grundläggande notkunskap: 

Musikskolans lärare tar vid behov hand om detta och kan också om så erfordras utarbeta ett material 

för vidareutveckling och ev. kunskapsprov. 

Övriga områden kan diskuteras under planeringen. Det kan gälla skapande, digitala verktyg m.m. 

Andra ämnesområden kan vara skapande, digitala verktyg m.m. 
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Ekonomi: 

Ingen kostnad för Fiolklass i åk 2 

Ingen kostnad för Blåsklass i åk 3 

Övriga timmar som musikskolans lärare gör i åk. 4-6 debiteras Munkedalskolan. 

Rektor för Munkedalskolan och chef på Musikskolan sätter tillsammans gräns för antal årstimmar 

som tillhandahålls av musikskolan. 

 

Schemaläggning 

För att ovanstående upplägg ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att musiklektionerna, 

framför allt i åk. 4-6, läggs på förmiddagarna, en eller två dagar i veckan efter behov. Detta eftersom 

musikskolans lärare är upptagna med musikskolans elever på eftermiddagar och kvällar. Måndag, 

tisdag och onsdag brukar i allmänhet vara de bästa dagarna för musikskolans del. Torsdag arbetar 

lärarna en bit in på kvällen och bör ha förmiddagen fri. Fredag är i första hand till för gemensamma 

projekt i musikskolan.  

 

 

För Munkedals Musikskola 

Hans Bjermqvist 

Enhetschef 
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Utökning tjänster 

 Antal tjänster Kostnad /år 
Musikskolan 1,0 542 208 
Kulturpool 2,0 1 084 416 

Total utökning tjänster 3,0 1 626 624 

 

Minskning av intäkt från elevavgift 

 
Reducerad 
avgift 50% 

Reducerad 
avgift 100 % 

Musikskola 100 000 200 000 
Dans 40 000 80 000 

Total minskning av intäkter 140 000 280 000 

 

Övrigt 

 
Initiala 

kostnader 
Drift-

kostnad/år 
Bärbar dator, programvara 20 000 1 500 
2 st digitala filmkameror 24 000 0 
Rekvisita m.m. till teaterverksamhet 0 30 000 
iPad, programvara, tillbehör 3 enheter 21 000 0 
Bild/form/hantverk 0 40 000 

Totalt övriga kostnader 65 000 71 500 
 

Bidrag från Statens Kulturråd har sökts i april-18. Svar väntas i juni-18. Bil.4 
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Kultur -och fritidsnämnd  
Ordförande: 
 
Ansvarsområde 
Allmän fritidsverksamhet, Allmän kulturverksamhet, bibliotek, idrotts och fritidsanläggningar, Musik/kulturskola, 
fritidsgård 
 
Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 
Ramförändring mellan åren 0 11,7 0 0 
Kultur -och fritidsnämnd 0 11,7 11,7 11,7 
Varav löner/kapitalkostnad  0   
Effektiviseringskrav  -1,05   
Utökning av ram  0   
Varav flytt av verksamhet  12,8   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
 

Nettokostnader, mnkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 
 2019 

Plan 
 2020 

Plan 
 2021 

Intäkter -2,0 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 
Personalkostnader 8,0 8,8 7,75 7,75 7,75 

Övriga kostnader 7,0 5,6 5,65 5,65 5,65 

Totalt, drift 13,0 12,8 11,7 11,7 11,7 
Nämnd      
Bibliotek, Skolbibl ytterskolor 2,0 2,76 2,7   
Allmän fritidsverksamhet 7,4 6,5 6,5   
Idrott och fritidsanläggningar 0,15 0,06 0,06   
Kulturverksamhet 0,86 0,9 0,9   
Turism 0,39 0,4 0,4   
Musik/kulturskola 2,25 2,19 1,1   
Totalt, drift 13,0 12,8 11,7 11,7 11,7 

 
Beslutet om integrerad musikskolan utifrån Kulturskoleutredningen på -1,054 mnkr ströks i budget 2018 och 
tillfälligt kommunbidrag gavs från KS förfogande i avvaktan på att kulturskolan kommer igång. I budget 2019 får 
detta prövas och utredning kommer att redovisas i juni. I budgetförslaget ligger att medlen ska återgå till 
kommunstyrelsens förfogande. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar 
finns i nämndens budgetskrivelse antagen 208-05-16 §. 
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Barn -och utbildningsnämnd 
Ordförande: 
 
 

Ansvarsområde 
Förskole-och fritidsverksamhet, grund-,sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska 
för invandrare (SFI),  elevhälsovård, tillsynsansvar för friförskola, dagbarnvårdare, skolskjutsverksamhet, 
huvudmannaskap för förskola och skola. 
 
Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 
Barn och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 
Ramförändring mellan åren 1,1 -9,5   
Varav löner/kapitalkostnad 1,0 0*   
Effektiviseringskrav -2,1 -0,0   
Utökning av ram 2,0 0,0   
Resursfördelning  -0,1 3,2   
Varav flytt av verksamhet 0,3 -12,8   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Flytt av Kultur och 
fritidsverksamhet till Kultur och fritidsnämnden. 
 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
 2019 

Plan 
 2020 

Plan 
 2021 

Intäkter -67,5 -46,8 -45,1 -45,1 -45,1 
Personalkostnader 184,0 182,6 175,8 175,8 175,8 

Övriga kostnader 94,5 81,6 77,2 77,2 77,2 
Totalt, drift       211,0 217,4 207,9 207,9 207,9 
Nämnd 0 0    
Kultur och fritid/bibliotek 13,0 12,8 0   
Barnomsorg 52,3 53,6 54,1   
Särskola 12,4 12,3 12,3   
Grundskoleverksamhet 82,6 85,4 86,9   
Gymnasieverksamhet 39,3 42,9 43,9   
Vuxenutbildningsverksamhet 7,0 5,7 6,0   
Övrig verksamhet 4,3 4,7 4,7   
Totalt, drift 211,0 217,4 207,9 207,9 207,9 

 
Främsta utökningen är förändring av elever i de olika åldersgrupperna där nämnden fått kompensation från 
kommunfullmäktiges volymbudget. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt 
konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-05-16 §. 
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2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 150     Dnr: KS 2018-62 
 
Redovisning av stipendier och priser 2018 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-14, § 32 att inrätta en särskild jury 
bestående av en förtroendevald från majoriteten, en förtroendevald från 
oppositionen, en person från kulturområdet, en person från fritidsområdet samt 
en tjänsteman från förvaltningen.  
Totalt utsågs fem ledamöter av Kommunstyrelsen 2018-05-16, § 105. 
 
Annonsering med information om att allmänheten kan lämna förslag på lämpliga 
pristagare och stipendiater har gjorts.  
Den utsedda juryn sammanträde den 2018-05-21 och utsåg följande pristagare 
av de nominerade; 
 
Kulturpris  
Anita och Kurth Åke Karlsson, Valbo Ryr 
”För deras tålmodiga, tidskrävande och noggranna redaktionsarbete med boken 
Valbo Ryr – en socken i Dalsland”. 
 
Två kulturstipendier  
Manskören Hedekas Whiskey Boys 
”För att på ett förtjänstfullt sätt sprider glädje i bygden i en anda att glädja 
andra”. 
 
Adnan Berisa 
”För textskrivande och produktion av egen musik under namnet Speedynoja 
samt produktion åt andra artister. ”Hjälper ungdomar att göra och spela in egen 
musik.” 
 
Fritidspris 
Rikard Kilborn 
”För aktiv idrottsutövare som under året utfört stor prestation inom 
”fritidsområdet”. 
 
Två fritidsstipendier  
Anders och Anki Savik, Friluftsfrämjandet Munkedal  
”För förtjänstfull och mångårig ledarinsats inom föreningslivet”. 
 
Magnus Bryntesson ”För förtjänstfull och betydande insatser för sin förenings 
ungdomsverksamhet”. 
 
Prisceremoni 
Samtliga priser utdelades traditionellt i samband med nationaldagsfirandet i 
Munkedals Folkets Park den 6 juni. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-26 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 150 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
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  2018-06-26 Dnr: KS 2018-62 

     

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
JanOlof Karlsson 
Kulturutvecklare 
Kultur och fritid 

Kultur och Fritidspris och stipendier 2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-14, § 32 att inrätta en särskild jury bestående 
av en förtroendevald från majoriteten, en förtroendevald från oppositionen, en 
person från kulturområdet, en person från fritidsområdet samt en tjänsteman från 
förvaltningen. Totalt utsågs fem ledamöter i samband med beslut av 
Kommunstyrelsen 2018-05-16, § 105 att besluta om pristagare. 

Annons publicerades i februari i annonsbladet Veckovis och på kommunens hemsida 
samt facebook sida med information om att allmänheten kan lämna förslag på 
lämpliga pristagare och stipendiater.  

Den utsedda juryn sammanträde den 2018-05-21 och utsåg följande pristagare av 
de nominerade; 

Kulturpris och två kulturstipendier om vardera 6000 kr 
Kulturpriset och kulturstipendiet utgår som belöning för värdefulla insatser eller 
uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt 
konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst och 
konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller 
jämförbara områden av kulturell verksamhet. 

Kulturpris  
Anita och Kurth Åke Karlsson, Valbo Ryr 
”För deras tålmodiga, tidskrävande och noggranna redaktionsarbete med boken 
Valbo Ryr – en socken i Dalsland”  

Två kulturstipendium  
Manskören Hedekas Whiskey Boys 
”För att på ett förtjänstfullt sätt sprider glädje i bygden i en anda att glädja andra”. 

Adnan Berisa 
”För textskrivande och produktion av egen musik under namnet Speedynoja samt 
produktion åt andra artister. ”Hjälper ungdomar att göra och spela in egen musik.” 

Fritidspris och två fritidsstipendium om vardera 6000 kr 
Inom fritidsområdet utdelas ett fritidspris och två stipendier till förtjänta ledare och 
aktiva: 
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1. Fritidspris till aktiv idrotts- eller fritidsutövare som under året utfört stor 
prestation inom fritidsområdet. 
2. Stipendium till ungdomsledare som utfört betydande insatser för sin förenings 
ungdomsverksamhet. 
3. Stipendium till föreningsledare som under många år har utfört förtjänstfull ideell 
ledarinsats inom föreningslivet i Munkedal. 
 
Fritidspris  
Rikard Kilborn 
”För aktiv idrottsutövare som under året utfört stor prestation inom ”fritidsområdet” 

Två fritidsstipendium  
Anders och Anki Savik, Friluftsfrämjandet Munkedal  
”För förtjänstfull och mångårig ledarinsats inom föreningslivet” 

Magnus Bryntesson ”För förtjänstfull och betydande insatser för sin förenings 

ungdomsverksamhet” 

Prisceremoni 
Samtliga priser utdelades traditionellt i samband med nationaldagsfirandet i 
Munkedals Folkets Park den 6 juni. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kultur och Fritids budget för priser och stipendium uppgår till 34000 kr  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
    
     

 

 

 
Beslutet expedieras till: 
JanOlof Karlsson 

Liselotte Sörensen Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Barn och utbildning  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 151     Dnr: KS 2018-368 
 
Regler för föreningsbidrag 
 
Sammanfattning 
 
Munkedals kommuns inriktningsmål nummer ett är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen 
ska stimulera och stödja att alla barn och ungdomar ska ingå i ett 
meningsskapande sammanhang. Genom föreningsaktiviteter stärks barns sociala 
förmåga vilken i sin tur skapar goda uppväxtvillkor.  
Kommunfullmäktige har 2017-06-29, § 58, gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
se över förenings- och anläggningsbidraget.  
 
Tillsammans med föreningslivet i Munkedals kommun har nuvarande regelverk 
granskats och reviderats. Nuvarande regelverk är begripligt och transparent. 
Dock finns åtskilliga sidoavtal som är gjorda under lång tid vilket komplicerar 
uppfattningen om rättvisa.   
 
Föreningarnas synpunkter har inhämtats vid dialogmöte och work-shops och 
summeras i följande två punkter. 
 
I ett sidoavtal fastställs att kommunen står för abonnemang kopplade till 
idrottsanläggningar som drivs av föreningslivet. Detta innebär att momsbeloppet 
ej belastar anläggningsbidraget. 
 
Trenden är att ungdomars aktiviteter sjunker och vi vill stimulera till ökad 
aktivitet genom att utöka aktivitetsbidraget med en ökad ålder 
bidragsberättigade. Nuvarande åldersspann är 7 - 20 år och förslaget är att 
utöka det till 6 – 24 år. Målet är att Munkedals kommun ska utbetala 6 000 
aktivitetstimmar. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-14. Förslag till 
Regler för bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar i Munkedals kommun, 
daterad 2018-08-21. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nytt regelverk för 
föreningsbidrag till idrotts- och ungdomsföreningar. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för aktivitetsbidrag till 
6 - 24 år 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att sidoavtal kopplade till driften av 
föreningsdrivna anläggningar ses över och avslutas där så är lämpligt. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 151 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för föreningsbidraget utökas med 
240 000 kr för att täcka de förändringar som genomförs. Finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandepost. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-14 Dnr: KS 2018-368
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Margareta Svensson-Hjorth 
Enhetschef 
Kultur och fritid

Översyn av föreningsbidrag till idrotts- och 
ungdomsföreningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till nytt regelverk för föreningsbidrag till 
idrotts- och ungdomsföreningar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka åldersspannet för aktivitetsbidrag till 6 - 24 år 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sidoavtal kopplade till driften av föreningsdrivna 
anläggningar ses över och avslutas där så är lämpligt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att budgeten för föreningsbidraget utökas med 240 000 
kr för att täcka de förändringar som genomförs. Finansieras via kommunstyrelsens 
förfogandepost. 

Sammanfattning 
Munkedals kommuns inriktningsmål nummer ett är att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen ska 
stimulera och stödja att alla barn och ungdomar ska ingå i ett meningsskapande 
sammanhang. Genom föreningsaktiviteter stärks barns sociala förmåga vilken i sin 
tur skapar goda uppväxtvillkor.  

Kommunfullmäktige har 2017-06-29, §58, gett kommunstyrelsen i uppdrag att se 
över förenings- och anläggningsbidraget.  
 
Tillsammans med föreningslivet i Munkedals kommun har nuvarande regelverk 
granskats och reviderats. Nuvarande regelverk är begripligt och transparent. Dock 
finns åtskilliga sidoavtal som är gjorda under lång tid vilket komplicerar 
uppfattningen om rättvisa.   
 
Föreningarnas synpunkter har inhämtats vid dialogmöte och work-shops och 
summeras i följande två punkter. 
 
I ett sidoavtal fastställs att kommunen står för abonnemang kopplade till 
idrottsanläggningar som drivs av föreningslivet. Detta innebär att momsbeloppet ej 
belastar anläggningsbidraget. 
 
Trenden är att ungdomars aktiviteter sjunker och vi vill stimulera till ökad aktivitet 
genom att utöka aktivitetsbidraget med en ökad ålder bidragsberättigade. Nuvarande 
åldersspann är 7 - 20 år och förslaget är att utöka det till 6 – 24 år. Målet är att 
Munkedals kommun ska utbetala 6 000 aktivitetstimmar. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Utökad kostnad med 240 000 kr per år. 
 
Barnkonventionen 
Enligt barnkonventionens artikel nr 2 och 4 ska alla barn ha samma rättigheter och 
lika värde samt att ingen får diskrimineras. Ett väl fungerande föreningsliv gynnar en 
sådan utveckling. 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Margareta Svensson-Hjorth 
Ekonom för Kultur- och fritidsnämnden 

Liselott Sörensen-Ringi 
 

Håkan Sundberg 
Sektorchef Kommundirektör 
Barn och utbildning  
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Munkedals kommun 

 
 
 
 

 
Regler för bidrag till ungdoms- och 
idrottsföreningar i Munkedals kommun 
 

 
Dnr: KS 2018-368 
 

Typ av dokument: 
Regel 
Handläggare: 
Margareta Svensson-Hjort, enhetschef 
Antagen av: 
Kommunstyrelsen 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx § xx 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
Gäller från 2019-01-01 
tillsvidare 
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Kommunalt bidrag till ungdoms- och idrottsföreningar består av tre delar: 
 
1. Startbidrag 
2. Aktivitetsbidrag 
3. Anläggningsbidrag 
 
 
Allmänna bestämmelser 
Kommunalt bidrag kan erhållas av förening som bedriver ungdomsverksamhet och/eller 
idrottslig verksamhet och som har sin huvudsakliga verksamhet och sitt säte i Munkedals 
kommun. 
 

 Föreningen bör vara riksanknuten och ska ha stabilitet och omfattning samt vara 
av ideell karaktär. 

 Föreningens verksamhet ska omfatta allmänt vedertagna demokratiska principer 
och vara öppen för alla som delar föreningens värderingar och syften.  

 Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet och drogfrihet samt arbeta med 
insatser mot våld, rasism och diskriminering.  

 Föreningen ska vara allmännyttig och därför kan kommunen, efter särskild 
prövning, besluta om att inte godkänna ansökan från förening som vill erhålla 
kommunala bidrag efter dessa regler. 

 
För att kunna erhålla bidrag måste föreningen ha stadgar som antagits på årsmöte, ha 
en vald styrelse och varit verksam under minst sex månader samt ha minst tio 
medlemmar i åldern 6 – 24 år. Övre åldersbegränsning gäller inte för föreningar med 
handikappverksamhet.  
 
Med medlem avses person som är matrikelförd i föreningen och som i övrigt uppfyller 
föreningens krav enligt stadgar och årsmötesbeslut. Matrikeln ska uppta medlemmens 
fullständiga namn, födelsedag och år, adress, telefonnummer samt uppgift om att 
stadgeenlig medlemsavgift erlagts. Föreningen ska förvara matrikeln under minst fyra år 
efter verksamhetsårets slut. Varje person som är medlem i föreningen genom 
familjemedlemskort ska också vara matrikelförd på samma sätt som enskild medlem.  
 
Bidrag utbetalas i förekommande fall endast för medlemmar som är folkbokförda i 
Munkedals kommun. Undantag kan medges för enskild medlem från annan kommun om 
det kan styrkas att vederbörande regelbundet deltar i den sökande föreningens 
verksamhet inom kommunen. 
 
De kommunala bidragen avser att vara en hjälp till självhjälp och medlemmarna ska 
därför själva bidra till föreningens ekonomi genom att erlägga skälig medlemsavgift. 
 
Förening som erhåller eller söker bidrag ska årligen, senast den 30 april, lämna in 
blankett Redovisning av föreningsverksamhet samt bifoga för senast avslutade 
verksamhetsår:  
 

 verksamhetsberättelse  
 resultat- och balansräkning  
 revisionsberättelse   
 årsmötesprotokoll 

 
Förening som mottar bidrag godkänner samtidigt att kommunen, på det sätt den 
finner lämpligt, får rätt att ta del av föreningens räkenskaper och övriga förvaltning. 
 
Bidragssökande förening ska ha ett på föreningen registrerat Bank- eller Plusgirokonto. 
Bidrag utbetalas endast över Bank- eller Plusgirokonto. 
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Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen avstängs från 
fortsatt bidragsgivning. Eventuell prövning och tolkning av dessa regler görs av 
kommunstyrelsen. 
 
 
1. STARTBIDRAG 
Startbidrag kan beviljas till nystartad förening som har minst tio medlemmar i åldern 6 - 
24 år samt i övrigt uppfyller ovanstående allmänna bestämmelser. Ansökan görs med 
blankett Ansökan om Startbidrag och till ansökan ska bifogas kopia av föreningens 
stadgar samt protokoll från mötet då föreningen bildades. Ansökan om startbidrag ska 
vara inlämnad till kommunen senast 
sex månader efter föreningens bildande. Startbidraget är 1 000 kronor. 
 
 
2. AKTIVITETSBIDRAG (LOKALT AKTIVITETSSTÖD) 
Aktivitetsbidragets syfte är att medverka till och stödja ett aktivt föreningsliv.  
 
Bidraget är knutet till de ungdomsaktiviteter med sammankomster och deltagartillfällen 
som sker i föreningens regi. Aktivitetsbidraget beräknas efter det totala antalet deltagare 
(personsammankomster) i åldern 6 - 24 år 
i redovisade sammankomster. Med personsammankomst menas varje deltagare i 
sammankomsterna. 
  
Med sammankomst menas planerad ledarledd gruppaktivitet med minst tre 
bidragsberättigade deltagare i åldern 6 - 24 år utöver ledare. För deltagare inom 
handikappverksamhet gäller ingen övre åldersgräns. För att sammankomsten ska räknas 
som planerad gäller att den är beslutad av föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte 
eller motsvarande. Deltagare i en förenings sammankomster får bara delta i en 
bidragsgrundande sammankomst per dag. Ledare, som är ungdomar i åldern 13 – 24 år 
får medräknas som bidragsberättigad. Sammankomsten ska pågå minst 60 minuter 
inklusive gemensam samling och avslutning. För sammankomsterna ska närvarokort 
föras och dessa ska ligga till grund för bidragsansökan. 
På närvarokorten ska följande uppgifter finnas:  
 

 föreningens namn  
 typ av aktivitet 
 datum och tidsuppgift 
 plats för aktiviteten  
 namn på ledare och deltagare  
 åldersuppgifter och kön   
 markering av närvaro  

 
 
Närvarokorten ska undertecknas av ansvarig ledare och ska förvaras hos föreningen i 
minst fyra år. Kommunen kan för granskning och revision begära in föreningens 
underlagsmaterial för bidragsansökan i form av närvarokort etc. 
 
Ansökan om aktivitetsbidrag görs vid två tillfällen per år; före den 15 augusti avseende 
första halvårets aktiviteter och före den 15 februari avseende andra halvårets aktiviteter.  
 
 
3. ANLÄGGNINGSBIDRAG 
Anläggningsbidrag* kan utbetalas till av förening driven idrotts- och fritidsanläggning 
inklusive egen lokal godkänd av kommunen eller som uppförts med kommunalt stöd. Om 
föreningen inte själv äger anläggningen ska föreningen ha arrende- eller hyreskontrakt 
med ägaren. För att bidrag ska 
kunna utbetalas ska kontraktet även vara godkänt av kommunen. 
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Anläggningen ska i räkenskaperna redovisas på sådant sätt att utgifter och inkomster, 
som endast avser anläggningen, redovisas separat på en för anläggningen upprättad 
resultaträkning. Fördelning av anläggningsbidrag sker inom ramen för de medel som 
avsatts i budget, och bidraget kan efter 
kommunens prövning uppgå till högst 90% av styrkt nettodriftkostnad. 
 
Anläggningsbidrag kan utbetalas för: 
a) Driftkostnader  
Med driftkostnader avses årlig kostnad för brandförsäkring, bränsle och sotning, 
el, vatten och avlopp samt sophämtning. Bidrag för annan årlig kostnad kan prövas och 
godkännas av kommunen. 
 
b) Nyanläggningar 
Inom nyanläggningar ryms t ex större reparationer eller underhåll, inköp av inventarier 
eller maskiner.  
 
Ansökan om anläggningsbidrag för driftkostnad (punkt a) ska inlämnas till kommunen 
senast den 30 april avseende senast avslutade verksamhetsår. 
Ansökan om anläggningsbidrag för nyanläggningar mm. (punkt b) ska också inlämnas till 
kommunen senast den 30 april och ska avse kommande år. Med ansökan ska bifogas 
beskrivning av ärendet, ritningar, kalkyler och annat underlagsmaterial för kommunens 
bedömning och handläggning. Därefter kommer ärendehanteringen att ske samordnat 
med kommunens egen budgetprocess inför kommande budgetår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Anläggning är i detta fall sådan inrättning/byggnad som är direkt kopplad till tränings- 
och tävlingsverksamhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 152     Dnr: KS 2018-191 
 
Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar 
 
Sammanfattning 
 
Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med 
vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har 
rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på 
ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 
år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett 
introduktionsprogram eller ett nationellt program. 
 
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har 
rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med 
fyllda 18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. 
Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på 
exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Det är elevens hemkommun (vistelsekommun) som ansvarar för att eleven får 
den skolgång den har rätt till. 
 
Asylersättning betalas för utbildning som sker enligt skollagens regler. 
Ersättningen betalas till elevens hemkommun (vistelsekommun) efter ansökan. 
Om en elev efter åldersbestämning anses ha påbörjat sin utbildning efter fyllda 
18 år lämnas ingen ersättning för tiden efter beslutet om åldersuppskrivning. 
Detta leder till att en kommun som tagit emot en elev i tron att eleven var under 
18 år inte får ersättning fr.o.m. datum för åldersuppskrivning. Om eleven 
fortsätter utbildningen sker det helt på hemkommunens bekostnad. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Beslut 
kommunstyrelsen 2018-06-13 § 127. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i 
Munkedals kommun ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i 
gymnasieskolan även om de efter beslut om åldersuppskrivning anses ha 
påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals 
kommun som blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till 
utbildning enligt avtalet om fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 
år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 152 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Avslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras bifallsyrkande och Ann-
Sofie Alm (M) och Matheus Enholms (SD) avslagsyrkande och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i 
Munkedals kommun ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i 
gymnasieskolan även om de efter beslut om åldersuppskrivning anses ha 
påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år. 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals 
kommun som blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till 
utbildning enligt avtalet om fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 
år. 

 
 
Reservation 
 
Matheus Enholm (SD) 
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  2018-08-13 Dnr: KS 2018-191
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 

Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande ungdomar boende i Munkedals kommun 
ges möjlighet att fortsätta sin utbildning i gymnasieskolan även om de efter beslut 
om åldersuppskrivning anses ha påbörjat utbildningen efter fyllda 18 år  
 
Kommunstyrelsen beslutar att asylsökande elever boende i Munkedals kommun som 
blivit behöriga till nationellt program ges möjlighet till utbildning enligt avtalet om 
fritt sök inom Fyrbodal även om de fyllt 18 år 

Sammanfattning 
Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med vissa 
tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har rätt till 
utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på ett 
introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 år. Eleven 
har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett introduktionsprogram eller ett 
nationellt program. 
 
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har rätt 
att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med fyllda 
18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. Det finns 
dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på exempelvis ett 
nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Det är elevens hemkommun (vistelsekommun) som ansvarar för att eleven får den 
skolgång den har rätt till. 
 
Asylersättning  
Asylersättning betalas för utbildning som sker enligt skollagens regler. Ersättningen 
betalas till elevens hemkommun (vistelsekommun) efter ansökan. Om en elev efter 
åldersbestämning anses ha påbörjat sin utbildning efter fyllda 18 år lämnas ingen 
ersättning för tiden efter beslutet om åldersuppskrivning. Detta leder till att en 
kommun som tagit emot en elev i tron att eleven var under 18 år inte får ersättning 
fr.o.m. datum för åldersuppskrivning. Om eleven fortsätter utbildningen sker det helt 
på hemkommunens bekostnad. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Nuläget på Kunskapens hus är att flertalet av de ensamkommande är asylsökande.  
3 asylsökande elever har sökt nationellt program inför hösten 2018 
1 elev har blivit åldersuppskriven och har därmed påbörjat sin utbildning när hen fyllt 
18 år. 
 
Snittkostnad per elev och år på nationellt program beräknas till 125 tkr. 
Utan bidrag från Migrationsverket innebär detta en kostnad för kommunen 
motsvarande 625 tkr per år för de fem elever som sökt till Nationellt program.  
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Den elev som är åldersuppskriven går kvar inom kommunens IM-program vilket 
innebär en försumbar kostnad. 
 
Beroende på utslag angående asylansökan kan kommunen komma att sakna bidrag 
för fler elever utifrån lagstiftningen.  

Folkhälsa 
Om kommunen väljer att följa lagstiftningen kan ungdomar stå utan möjligheten att 
studera vilket i sin tur kan medföra stora risker till utanförskap och att hamna i 
dåliga miljöer. I de fall ungdomen får beviljat uppehållstillstånd medför fortsatt 
möjlighet till skolgång en investering inför framtiden.  

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
 

Liselott Sörensen Ringi   Håkan Sundberg 
Sektorchef Barn och Utbildning  Kommunchef 
    
     

 

Beslutet expedieras till: 
Sektorchef barn och utbildning 
Rektor Kunskapens Hus 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 127    Dnr: KS 2018-191 
 
Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar. 
 
Sammanfattning 
 
Asylsökande ungdomar och vissa andra ungdomar som anges i 1 § lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), ungdomar med 
vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd och ungdomar som är papperslösa, har 
rätt till utbildning i gymnasieskola, endast om de har påbörjat utbildningen på 
ett introduktionsprogram, eller på ett nationellt program, innan de har fyllt 18 
år. Eleven har dock rätt att fullfölja påbörjad utbildning på ett 
introduktionsprogram eller ett nationellt program. 
 
Skolverkets tolkning när det gäller dessa ungdomar innebär att en elev inte har 
rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program från och med 
fyllda 18 år, även om eleven har påbörjat ett introduktionsprogram innan dess. 
Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på 
exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 18 år. 
 
Det är elevens hemkommun (vistelsekommun) som ansvarar för att eleven får 
den skolgång den har rätt till. 
 
Asylersättning betalas för utbildning som sker enligt skollagens regler. 
Ersättningen betalas till elevens hemkommun (vistelsekommun) efter ansökan. 
Om en elev efter åldersbestämning anses ha påbörjat sin utbildning efter fyllda 
18 år lämnas ingen ersättning för tiden efter beslutet om åldersuppskrivning. 
Detta leder till att en kommun som tagit emot en elev i tron att eleven var under 
18 år inte får ersättning fr.o.m. datum för åldersuppskrivning. Om eleven 
fortsätter utbildningen sker det helt på hemkommunens bekostnad. 
 
Beredning 
 
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-03-18. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-30, § 115. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att avslå ärendet 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för att få de 
ekonomiska konsekvenserna tydligt klargjorda vid ett bifall respektive avslag 
samt hur regeringens beslut påverkar frågan. 
 
M-gruppen och SD-gruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ove Göransson (V): Bifall till S-gruppen med fleras yrkande om återremiss. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(42) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 127 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och S-gruppen med 
fleras yrkande om återremiss och finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få de 
ekonomiska konsekvenserna tydligt klargjorda vid ett bifall respektive 
avslag samt hur regeringens beslut påverkar frågan. 

 
Reservation 
 
SD-gruppen till förmån för eget yrkande. 
 
 
Expedieras 
Sektor barn- och utbildning  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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43(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 153     Dnr: KS 2014-521 
 
Val till kommunala förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
 
Clarence Holgersson (KD) inkom 2018-05-02 med en avsägelse gällande 
samtliga kommunala förtroendemannauppdrag. 
Kommunstyrelsen har efter honom att välja ny ersättare för stämmoombud till 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-12. 
Avsägelse från Clarence Holgersson (KD) inkommen 2018-05-02. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja ny 
ersättare för stämmoombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C) och Ann-Sofie Alm (M): Lämnas utan 
förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja ny 
ersättare för stämmoombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 
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  2018-06-12 Dnr: KS 2014-521
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Val till kommunala förtroendeuppdrag 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att efter Clarence Holgersson (KD) välja ny ersättare för 
stämmoombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 

Sammanfattning 
 
Clarence Holgersson (KD) inkom 2018-05-02 med en avsägelse gällande samtliga 
kommunala förtroendemannauppdrag. 
Kommunstyrelsen har efter honom att välja ny ersättare för stämmoombud till 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 
 
 
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Respektive vald 
Förtroendemannaregistret 
Akten 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Administrativa enheten  
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  2018-08-30 Dnr: KS 2018-109
      

 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Ulrika Skreberg Karlsson 
Registrator 
Administrativa enheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 

Sammanfattning 
Redovisning över beslut fattade enligt Kommunstyrelsens delegationsordning 2017-
02-22 § 23 enligt förteckning. 
 
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-05-01 – 2018-07-31. 
 
 
     

 
 
 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Akten 

Håkan Sundberg 
Kommundirektör 
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DELEGATIONSLISTA 
Sida 

1(8) 

Datum 

2018-07-12 

 

  

Kommunstyrelsen  2018-05-01 – 2018-07-31 

Anmälan av delegationsbeslut maj – juli  

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-07-09 67499 I Kommunstyrelsens 
myndighetsutskott 

Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2018-
06-12. 
 

Rickard Persson  

2018-07-09 67498 I Personalenheten Anställningsbeslut utfärdade mellan 
2018-05-01 -- 06-30. 
 

Pernilla Niklasson  

2018-07-09 67496 I Sektor Barn och 
utbildning 

Anställningsbeslut från område 
Barn och utbildning. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

 

2018-07-05 67408 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-06-01 -- 2018-06-
30. 
 

Biståndhandläggare  

2018-06-26 67487 U Lantmäteriet Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande Tyft 
1:6, Tyft 1:37, Lågum 1.31 och 
Lågum 1:27. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000006 

288



 

 
 
 
 

DELEGATIONSLISTA 
Sida 

2(8) 

Datum 

2018-07-12 

 

  

 

 

Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-06-26 67279 I Kommunstyrelsen Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 1.10 - Besluta i ärenden som 
nödvändigtvis måste avgöras och 
inte kan vänta till nästa 
sammanträde - 
Skolskjutsreglemente för 
Munkedals kommun. 
 

Håkan Sundberg 2018-000258 

2018-06-20 67156 I Sektor Barn och 
utbildning 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för Maj månad. 
 

Kajsa Lindberg  

2018-06-12 67309 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Adm, vån 3 Forum, med Trestad 
Finans AB. Undertecknat 
hyreskontrakt, kontraktsnr: 
592900002264, Administrativa 
enheten samt avtal 161 Adm. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-06-08 67000 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-06-08 66999 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-06-08 66998 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-06-08 66997 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-06-08 66996 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-06-07 66976 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-06-07 66974 I Lars Gustafsson Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.2 - Besluta om 
bostadsanpassningsbidrag. 
 

Henrik Gustafsson  

2018-06-05 66943 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Besluta om insatser bistånd 
perioden 2018-05-01 -- 2018-05-
31. 
 

Biståndhandläggare  
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-06-04 66902 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. Tillstånd 
att trafikera gc-vägen från 
Stalevägen til gc-bron över 
Örekilsälven och gc-väger i 
anslutning till Örekilsälven i 
samband med underhållsåtgärder 
på fiskeplatser mm. Fordon: RTX 
765, SNR 407, JXH 984. 
 

Mats Tillander  

2018-06-01 66892 I Förskolechef Malin 
Stenman 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 3.1.5 - Årlig plan mot 
kränkande behandling 6ka 8 § 
Skollagen. 
 

Liselott Sörensen-
Ringi 

2018-000284 

2018-05-30 67030 I Canon Delegationsbeslut 2017-02-22 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till Nya 
modulen Munkedalsskolan med 
Trestad Finans AB. Avtal 21031010 
samt Hyreskontrakt 592900002253 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 
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2018-05-30 67028 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.19 - Besluta om 
tidsbegränsade lokala 
trafikföreskrifter och dispenser 
enligt trafikförordningen. Tillstånd 
att trafikera gc-vägen från 
Stalevägen till gc-bron över 
Örekilsälven och gc-väger i 
anslutning till Örekilsälven i 
samband med underhållsåtgärder 
på fiskeplatser mm. Fordon: RNS 
255 
 

Mats Tillander  

2018-05-29 66801 I Sektor 
Samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.11 - Belasta kommunens 
fastighet med servitut, ledningsrätt 
eller nyttjanderätt. Dingle 
Samhällsförening tillåts nyttja 
område på Tyft 1:37 för 
anläggande och underhåll av 
grillplats. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000281 

2018-05-28 67490 I Björkhaga Bygg och 
Fastigheter AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.5 - Köpeavtal mellan 
Munkedals kommun och Björkhaga 
Bygg och Fastigheter AB, Foss 1:70 
 

Henrik Gustafsson 2018-000346 
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Datum Dok.Id Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Diarienummer 

2018-05-22 66696 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.5 a - Framtagande av 
förfrågningsunderlag, 
utvärderingsmall och utvärdering 
av anbud för strategisk partnering  
avseende renovering av skolor. 
 

Mats Tillander 2018-000267 

2018-05-18 67489 I Lantmäteriet Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande Foss 
10:1 och Foss 10:359. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000345 

2018-05-18 67488 I Munkedals 
Snickerifabrik AB 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.5 - Överenskommelse 
om fastighetsreglering mellan 
Munkedals kommun och Munkedals 
Snickerifabrik AB - Foss 10:359. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000345 

2018-05-18 67483 U Lantmäteriet Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande Foss 
10:1 område B och Säleby 2:3. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000115 

2018-05-18 67481 U Lantmäteriet Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.6 - Ansökan om 
fastighetsreglering berörande Foss 
10:1 område A och Säleby 2:3. 
 

Henrik Gustafsson 2018-000115 
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2018-05-17 66605 I Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts 

Beslut i Kommunstyrelsens 
myndighetsutskotts protokoll 2018-
05-15. 
 

Rickard Persson  

2018-05-14 66559 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.2.1 - Teckna hyresavtal, 
Fiskebo 1:2. 
 

Ulrika Johansson 2018-000251 

2018-05-09 67029 I Canon Delegationsbeslut 2017-02-22 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Biblioteket Kunskapens hus Dingle 
med Trestad Finans AB. Avtal 
2711301 Kunskapens hus, bibliotek 
samt hyreskontrakt 592900002228 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 

2018-05-08 66452 I Klaus Schmidt Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 5.2.2.5 - Besluta enligt 
Alkohollagen, bevilja 
serveringstillstånd till allmänheten 
på Hedekas Torg. 
 

Monica Nordqvist 2013-000219 

2018-05-08 66449 I Kajsa Lindberg Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 4.3.21 - Besluta om 
parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade för April månad. 
 

Kajsa Lindberg  
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2018-05-07 66422 I Biståndsenheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Beslut om insatser bistånd 
perioden 2018-04-01 -- 2018-04-
30. 
 

Biståndhandläggare  

2018-05-04 66595 I Sektor 
samhällsbyggnad 

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
- Avrop från Ramavtal för inre 
ombyggnad av Sporren. 
 

Mats Tillander 2017-000542 

2018-05-01 67308 I Ekonomienheten Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har 
tecknats avseende skrivare till 
Bibliotek Munkedal, med Canon 
Business Center AB, samt 
undertecknat hyreskontrakt, 
kontraktsnr: 592900002151 - 
Munkedals Bibliotek. 
 

Lars-Erik Hansson 2016-000053 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 154     Dnr: KS 2018-334 
 
Omformulering av borgensbeslut – Munkedal Vatten AB 
 
Sammanfattning 
 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att 
kommunen formulerar sina borgensåtagande som en proprieborgen. Alltså att 
kommunen går i borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark 
borgenskrivning och det används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, 
för att få så bra villkor som möjligt.  
De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkedals vatten AB har 
inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar 
ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkedal Vatten AB. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-03. Beslut 
fullmäktige 2017-10-26, § 77. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Munkedals vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 125 Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut KF 2017-10-26, § 77 
upphävs. 
  

296

linand001
Rektangel



 

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

 
 

  
  2018-07-03 Dnr: KS 2018-334
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Lars-Erik Hansson 
Ekonomichef 
Ekonomiavdelningen 

Omformulering av borgensbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkedals 
vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 125 Mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Tidigare beslut KF §77 2017-10-26 upphävs. 
 

Sammanfattning 
Kommuninvest har kontaktat kommunen och lyft fram behovet av att kommunen 
formulerar sina borgensåtagande som en Proprieborgen. Alltså att kommunen går i 
borgen såsom för egen skuld. Detta är en juridiskt stark borgenskrivning och det 
används av Kommuninvest AB när de lånar upp pengar, för att få så bra villkor som 
möjligt. De senaste fullmäktigebesluten om utökad borgen för Munkedals vatten AB 
har inte varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar 
ett nytt omformulerat borgensbeslut avseende Munkedals vatten AB. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga konsekvenser    
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen 
Munkedals vatten AB 
Ann Sörman, Kommuninvest AB 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 155    Dnr: KS 2017-5 
 
Justering av investeringsanslag i budget 2018 
 
Sammanfattning 
 
I kommunens mål och resursplan, budget 2018 beslutades 2017-06-29 § 61 att 
fastställa investeringsramen för kommunen till 77,8 mnkr.  
Då investeringarna för Centrumskolan har försenats behövs ramen justeras för 
2018 med 34 mnkr som överförs till budget 2019 och kommer att antas i Mål- 
och resursplanen, budget 2019. 
 
Projektnummer 1116 Centrumskola reinvestering flyttas 15 mnkr från 2018 års 
budget till 2019. 
 
Projektnummer 1117 Centrumskola nyinvestering flyttas 19 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-15. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 
2018 på 77,8 mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans 
investeringar kommer att behövas skjutas till år 2019.  
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  2018-05-15 Dnr: KS 2017-5 

     

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller 
Ekonomiavdelningen 

Justering av investeringsanslag i budget 2018 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar justera innevarande års investeringsram år 2018 på 77,8 
mnkr till 43,8 mnkr, då 34 mnkr av Centrumskolans investeringar kommer att behövas 
skjutas till år 2019.  
 

Sammanfattning 
I kommunens mål och resursplan, budget 2018 beslutades 2017-06-29 §61 att 
fastställa investeringsramen för kommunen till 77,8 mnkr. Då investeringarna för 
Centrumskolan har försenats behövs ramen justeras för 2018 med 34 mnkr som 
överförs till budget 2019 och kommer att antas i Mål- och resursplanen, budget 2019 
Dnr 2017-448. 
 
Projektnummer 
Projektnummer 1116 Centrumskola reinvestering flyttas 15 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  
Projektnummer 1117 Centrumskola nyinvestering flyttas 19 mnkr från 2018 års 
budget till 2019.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Kommande driftkostnad för investeringen förskjuts ett år framåt. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomiavdelningen, sektorchef Samhällsbyggnad 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomiavdelningen  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 156     Dnr: KS 2017-448 
 
Skattesats 2019 
 
Sammanfattning 
 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads 
utgång. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-14. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. 
oförändrad. 
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  2018-05-14 Dnr: KS 2017-448
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller, Ekonomienhet 

Skattesatsen för år 2019 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 23,63 kr dvs. oförändrad. 

Sammanfattning 
Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Ekonomichef, Controller, Kommunchef 
 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg 
Ekonomichef Kommunchef 
Ekonomienheten  
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 157     Dnr: KS 2017-448 
 
Mål och resursplan 2019 
 
Sammanfattning 
 
Förutsättningar 2019 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.  
 
Finansiellt resultatmål   
År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).  
Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. 
Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr) 
År 2019: Amortering 4,3 mnkr 
 
Investeringsmål:  
År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den 
vara oförändrad. 
 
Skatteintäkter 
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar 
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar 
utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils 
skatteprognos visade en förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen 
och LSS utjämningens preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1 
mnkr. Förutom den generella statsbidragets ökning för kommunen har man under 
2019 budgeterat upp invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190 
invånare. Vilket förstärker budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en 
procentuell ökning med 5,1 % av skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av 
förstärkningen av budgeten budgeteras till kommunens volymbudget då fler 
invånare budgeteras upp och det kommer krävas mer resurser främst inom skolan 
som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0 mnkr finansierar det nya 
förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån kommunstyrelsens 
uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska förutsättningarna 2019 och 
för en ekonomi i balans. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag 
för budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god 
ekonomisk hushållning.  
 
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av 
skatter och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 157 
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och 
förändringar av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan 
detta får nämnderna ta hänsyn till.  
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är kommunfullmäktiges finansiella 
mål, VA till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning, 
utfördelning av volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF 
förfogandepost. Totalt har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta 
skatte -och bidragsintäkten.  
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget 
enligt flyktingvariabler succesivt minskas år 2020–2021 kommer det krävas 
ytterligare avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4 
mnkr.   
 
Ramar till nämnderna 
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. 
Detta innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, 
men Mål -och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där 
nuvarande kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya 
nämnderna. Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära 
ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 
2019 i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-16 att återremittera samtliga nämnders 
budgetar. 
 
Välfärdsnämndens budget återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag 
att: 
 
- utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till 
kommunstyrelsen i september, 
 
- se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 
kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den 
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen, 
 
- se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget återremitterades för att invänta 
skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska konsekvenser.  
 
Kommunstyrelsens, samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens 
och jävsnämndens budgetar återremitterades för eventuella konsekvenser av 
ovanstående. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 157 
 
Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till 
volymförändringar inom barn- och utbildning samt äldreomsorg samt 
kompensation för politisk organisation samt förslag till utökning till 
välfärdsnämnden med 6,0 mnkr. Utöver kommer nämnderna kompenseras för 
löneökningar och kapitalkostnad när förhandling och aktivering sker.  
 
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med 
att genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 
2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt 
årsbokslutet för sektorn. 
 
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar 
som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma 
kostnadsnivå som gäller för jämförbara under nästkommande planåren 2020–
2024. I samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka 
förändringar som planeras göras och hur uppföljningen ska ske. 
 
Lönenämnden avslutas 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-27 § 55 om avtalssamverkan för 
Lönenämnd och IT nämnd. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden 
upphör 2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr 
kommer att flyttas till kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger. 
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019 
uppgår till 132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften 
påbörjan av äldreboende samt Centrumskolan. Det innebär att målet med 
självfinansiering av reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för 
budgetperioden.  
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017–2019. Varje 
nämnd har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och 
indikatorer för perioden 2019. 
 
Beredning 
 
Ekonomichefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-13. Mål och 
resursplan, Budget 2016, Plan 2020–2021. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 157 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 
2019, med plan för 2020–2021. Välfärdsnämnden föreslås få en utökad 
budgetram med 6,0 mnkr för att nämnden ska ha rimliga förutsättningar  
att ha budgetbalans år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till 
kommunchef. Finansieringen av utökningen sker genom den förbättrade 
skatteprognosen i april. Under 2018 har ledningen för sektor omsorg 
uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra 
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018 
och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt 
årsbokslutet för sektorn. 

 

 Budget Budget Plan Plan  Föränd. 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 2019* 

Kommunstyrelsen  49,5 55,7 56,2 56,2  6,1 
Samhällsbyggnadsnämnd  101,2 103,5 103,5 103,5  2,4 
Barn- och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 -9,5 
Kultur -och fritidsnämnd  0 11,7 11,7 11,7 11,7 
Välfärdsnämnden 224,4 230,5 230,0 230,0   6,1 
Byggnadsnämnd 2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 
Jävsnämnd 0,0 0,06 0,06 0,06  0,06 
Lönenämnd 2,5 0,0 0,0 0,0  -2,5 
Kommunfullmäktige 0,9 0,9 0,9 0,9  0,0 
Revisionen 0,7 0,7 0,7 0,7  0,0 
Överförmyndarnämnden 1,0 1,1 1,0 1,0  0,15 
Valnämnden 0,4 0,1 0,0 0,0 -0,3 
Summa nämnder 600,4 612,2 612,1 612,1 +11,8 

 
 

 Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 6,1 mnkr och 
resterande 6,0 mnkr för utökning till välfärdsnämnden utifrån den 
senaste förbättrade skatteprognosen i april.   

 
 Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2019 till 

132,1 mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2019 på 98 mnkr. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta 

lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt 

Bohuslän budgetram till 11,0 mnkr år 2019. 
 
 

313



 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 157 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det finansiella 

effektiviseringsmålet utifrån det uppdrag kommunchef fick av 
kommunstyrelsen 2018-05-16 §100: ”Verksamhetens nettokostnad för 
individ- och familjeomsorgen ska minska och ska var mindre än 42,9 
mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”  

 
 Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att 

individ- och familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i 
nivå med liknande kommuner inom individ- och familjeomsorg.  

 
 Kommunfullmäktige beslutar att omfördelningsbeslutet som togs i 

samband med resursfördelning inom äldreomsorgen för att närma sig 
snittkostnaderna tas bort utifrån det uppdrag kommunchef fick av 
kommunstyrelsen 2018-05-16 §100 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda 

vilka verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens 
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara 
kommuner inom äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska 
genomföras inom under åren 2020-2024.  

 
 Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar fram förslag på en 

ny resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nuvarande 
resursfördelningsmodell inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man 
har inte är optimal. Nytt förslag till resursfördelning ska presenteras till 
november 2018. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm (SD): Deltar ej i beslutet. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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  2018-08-13 Dnr: KS 2017-5 

 
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
Handläggare: 
Maria Strömberg 
Controller, Ekonomienheten 

Mål och resursplan (MRP) Budget 2019 plan 2020-
2021 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2019, med 
plan för 2020-2021.Välfärdsnämnden föreslås få en utökad budgetram med 6,0 
mnkr för att nämnden ska ha rimliga förutsättningar att ha budgetbalans år 2019 
utifrån kommunstyrelsens uppdrag till kommunchef. Finansieringen av utökningen 
sker genom den förbättrade skatteprognosen i april. Under 2018 har ledningen för 
sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra 
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018 och som 
bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar ska 
redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för sektorn. 
 

 Budget Budget Plan Plan  Föränd. 

Nämndernas ram, mnkr 2018 2019 2020 2021 2019* 

Kommunstyrelsen  49,5 55,7 56,2 56,2  6,1 
Samhällsbyggnadsnämnd  101,2 103,5 103,5 103,5  2,4 
Barn- och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 -9,5 
Kultur -och fritidsnämnd  0 11,7 11,7 11,7 11,7 
Välfärdsnämnden 224,4 230,5 230,0 230,0   6,1 
Byggnadsnämnd 2,4 0,0 0,0 0,0 -2,4 
Jävsnämnd 0,0 0,06 0,06 0,06  0,06 
Lönenämnd 2,5 0,0 0,0 0,0  -2,5 
Kommunfullmäktige 0,9 0,9 0,9 0,9  0,0 
Revisionen 0,7 0,7 0,7 0,7  0,0 
Överförmyndarnämnden 1,0 1,1 1,0 1,0  0,15 
Valnämnden 0,4 0,1 0,0 0,0 -0,3 
Summa nämnder 600,4 612,2 612,1 612,1 +11,8 

 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar förstärka volymbudgeten med 6,1 mnkr och 

resterande 6,0 mnkr för utökning till välfärdsnämnden utifrån den senaste 
förbättrade skatteprognosen i april.   
 

3. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för år 2019 till 132,1 
mnkr. De prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP.  
 

4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för 
investeringar under 2019 på 98 mnkr. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 
 
6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

budgetram till 11,0 mnkr år 2019. 
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7. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det finansiella effektiviseringsmålet 
utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-16 §100: 
”Verksamhetens nettokostnad för individ- och familjeomsorgen ska minska och 
ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”  

 
8. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga målsättningen är att individ- och 

familjeomsorgen nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med liknande 
kommuner inom individ- och familjeomsorg.  
 

9. Kommunfullmäktige beslutar att omfördelningsbeslutet som togs i samband med 
resursfördelning inom äldreomsorgen för att närma sig snittkostnaderna tas bort 
utifrån det uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 2018-05-16 §100 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i uppdrag att utreda vilka 

verksamhetsförändringar som behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska 
minska till samma kostnadsnivå som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska genomföras inom under åren 2020-
2024.  

 
11. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten tar fram förslag på en ny 

resursfördelningsmodell till äldreomsorgen. Nuvarande resursfördelningsmodell 
inom äldreomsorgen utifrån de parametrar man har inte är optimal. Nytt förslag till 
resursfördelning ska presenteras till november 2018. 

 

Sammanfattning 
 
Förutsättningar 2019 
I förutsättningarna fastställdes nedanstående resultatmål samt att beräkningar av 
skatteintäkter görs på 10 450 invånare.  
 
o Finansiellt resultatmål   

År 2019: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, (13,2 mnkr).  
 

o Effektiviseringsmål -Verksamhetens nettokostnad för individ och familjeomsorgen 
ska minska och ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 51,6 
mnkr.     
Det finansiella resultatmålet föreslås tas bort utifrån uppdrag från 
kommunstyrelsen 2018-05-16 §100 
 

o Soliditetsmål: Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt 
låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr (mnkr) 

  År 2019: Amortering 4,3 mnkr 
 
o Investeringsmål:  
  År 2019: Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 % 
 
Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför budget 2019 beslutades den vara 
oförändrad. 
 
Skatteintäkter 
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från och med 2019 dämpar 
skatteunderlagets tillväxt ner. Det beror framförallt på att arbetade timmar utvecklas 
betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Aprils skatteprognos visade en 
förbättring jämfört med februari då kostnadsutjämningen och LSS utjämningens 
preliminära prognos var positiv, en förstärkning med 12,1 mnkr. Förutom den 
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generella statsbidragets ökning för kommunen har man under 2019 budgeterat upp 
invånarantalet till 10 450 invånare, en ökning med 190 invånare. Vilket förstärker 
budgeten med 10,0 mnkr. Totalt har kommunen en procentuell ökning med 5,1 % av 
skatter och bidrag 2019. 6,1 mnkr av förstärkningen av budgeten budgeteras till 
kommunens volymbudget då fler invånare budgeteras upp och det kommer krävas 
mer resurser främst inom skolan som har fått fler barn och elever. Resterande del 6,0 
mnkr finansierar det nya förslaget på ökad budgetram för välfärdsnämnden utifrån 
kommunstyrelsens uppdrag 2018-05-16 §100 att utreda de ekonomiska 
förutsättningarna 2019 och  för en ekonomi i balans. 
 
Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag för 
budgetåren 2019. Detta motsvarar kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  
 
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter 
och generella bidrag med nuvarande ekonomiska förutsättningar. 
 
Centrala avsättningar/prioriteringar 
Avsättningar har gjorts för att kompensera verksamheterna för lön- och förändringar 
av kapitalkostnader. Uppräkning av priser kompenseras ej ut utan detta får 
nämnderna ta hänsyn till.  
De avsättningar som prioriteras i budget 2019 är Kommunfullmäktiges finansiella mål, 
Va till Tungenäset, avsättning till volymbudget för resursfördelning, utfördelning av 
volymökningar inom skola och omsorg, finansiella poster, KF förfogandepost. Totalt 
har 33,0 mnkr avsatts och finansieras av den förstärkta skatte -och bidragsintäkten.  
 
Kommunfullmäktiges förfogande 
Kommunfullmäktiges förfogandepost är 4,2 mnkr år 2019. Då statsbidraget enligt 
flyktingvariabler succesivt minskas år 2020-2021 kommer det krävas ytterligare 
avsättningar till Kommunfullmäktiges förfogandepost år 2021 med 2,4 mnkr.   
 
Ramar till nämnderna 
Från och med 2019-01-01 har Munkedals kommun en ny politisk organisation. Detta 
innebär att nuvarande politiska organisation fattar beslut om budget 2019, men Mål -
och resursplanen är upprättad utifrån den nya organisationen där nuvarande 
kommunstyrelsens ekonomiska ram är fördelad till de nya nämnderna. Efter årets 
avsättningar har nämnderna fått förslag på preliminära ramar att konsekvensbeskriva. 
Genomförs dessa åtgärder är budgeten för år 2019 i balans. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera samtliga nämnders 
budgetärende 2018-05-16  
 
Välfärdsnämndens budget § 100 återremitteras för att ge kommunchefen i uppdrag 
att: 
1. utreda Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och återkomma 
med ett nytt förslag till budgetram för Välfärdsnämnden till 
kommunstyrelsen i september 
 
2. Se över konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut om att sänka 

kostnaderna inom äldreomsorgen med 19 Mnkr och den 
resursfördelningsmodell som finns inom äldreomsorgen 
 

3. se över det beslutade effektiviseringsmålet för Individ- och 
familjeomsorgens nettokostnadsutveckling för planperioden 
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4. Kommunstyrelsen beslutar att Mål- och resursplan 2019, plan 2020-2021 
bereds för beslut i kommunfullmäktige 2018-09-27 
 
Barn- och utbildningsnämndens budget §101 att återremitteras: 
1.  för att invänta skolutredningens förslag och dess eventuella ekonomiska 

konsekvenser.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens budget §102 för ev. konsekvenser av §100 och §101 
Kommunstyrelsens budget § 99 för ev. konsekvenser av §100 och §101 
Kultur- och fritidsnämndens budget §103 för ev. konsekvenser av §100 och §101 
Jävsnämndens budget §104 för ev. konsekvenser av §100 och §101 
 
Nämnderna får en utökat ram med 11,8 mnkr. Förstärkningen främst kopplat till 
volymförändringar inom barn -och utbildning samt äldreomsorg samt kompensation 
för politisk organisation samt förslag till utökning till välfärdsnämnden med 6,0 mnkr. 
Utöver kommer nämnderna kompenseras för löneökningar och kapitalkostnad när 
förhandling och aktivering sker.  
 
Under 2018 har ledningen för sektor omsorg uppdraget att fortsätta arbetet med att 
genomföra verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska obalansen 2018 
och som bidrar till budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar 
ska redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för sektorn. 
 
Ett fortsatt uppdrag beslutas ovan för att utreda vilka verksamhetsförändringar som 
behöver göras för att äldreomsorgens kostnader ska minska till samma kostnadsnivå 
som gäller för jämförbara under nästkommande planåren 2020-2024. I samband med 
budgetarbetet 2020 ska en konkretisering av vilka förändringar som planeras göras 
och hur uppföljningen ska ske. 
 
Återremitteringen av övriga nämnders budgetförslag påverkas inte av paragraf §100 
och 101. 
 
Lönenämnden avslutas 
Fullmäktige i SML kommunerna har beslutat att samverka inom löneområdet. 
Kommunfullmäktige antog 2018-06-27 §55 avtalssamverkan för Lönenämnd och IT 
nämnd då avtalssamverkan är möjlig med de nya bestämmelserna i kommunallagen 
från och med 2018-07-01. Detta innebär att den gemensamma lönenämnden upphör 
2018-12-31. Den ekonomiska ramen för löneenheten på 2,6 mnkr kommer att flyttas 
till Kommunstyrelsen där övriga samarbetsavtal/ramar ligger. 
 
Jävsnämnd 
Byggnadsnämnden avslutas från och med 2019-01-01. Budgeten för förvaltningen 
läggs över till samhällsbyggnadsnämnd och budget för politik i jävsnämnden ligger 
under den nya nämnden jävsnämnd.  
 
Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala investeringsvolymen för 2019 uppgår till 
132,1 mnkr. Av de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering. Resterande del 
är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Den största investeringsutgiften påbörjan av 
äldreboende samt centrumskolan. Det innebär att målet med självfinansiering av 
reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för budgetperioden.  
 
Målsättningar 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål för god ekonomisk hushållning både för 
verksamhet och finansiella gäller för planeringsperioden 2017-2019. Varje nämnd 
har konkretiserat dessa inriktningsmål till verksamhetsmål och indikatorer för perioden 
2019. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Se ovan. 

Facklig samverkan enligt FAS05 
Information har skett i samverkan och konsekvenser beskrivits/informerats om 
2017-04-12. Facklig förhandling har skett i kommungemensamma samverkan 2017-
04-18 av nämndernas budgetskrivelser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Sektorchefer,  
kommunchef,  
Ekonomienheten,  
Personalenhet. 

Lars-Erik Hansson 
 

Håkan Sundberg  
Ekonomichef Kommunchef 
Kommunledningsstab Kommunledningsstab 
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Sammandrag av Budget 2019 
Inför varje budgetprocess antar Kommunfullmäktige 
planeringsförutsättningar vilka tillsammans med 

inriktnings- och verksamhetsmål skapar förutsättningar 
för budgetantagande i budgetprocessen.  

 

God ekonomisk hushållning 
Varje kommun ska anta mål för god ekonomisk 
hushållning. Dessa mål ska vara dels finansiella och dels 
riktade mot verksamheten. Kommunfullmäktige har i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning antagit 
finansiella mål (inriktningsmål) för att uppnå god 
ekonomisk hushållning. För kommande period har tre 
finansiella inriktningsmål och åtta inriktningsmål för 
verksamheten antagits. Samtliga mål följs upp i samband 
med delårs- och årsbokslut.  
 

Årets finansiella mål 
Utifrån de finansiella inriktningsmålen är det avsatt 
medel för att uppnå de finansiella resultatmålen för 
budget 2019.  
 

1. Årets resultat - skall uppgå till 2 % av skatteintäkter 
och generellt statsbidrag år 2019 (13,3 mnkr)  

 

1.1  Effektiviseringsmål -Verksamhetens nettokostnad för 
individ och familjeomsorgen ska minska och ska var 
mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 
51,6 mnkr. Uppdrag KS 2018-05-16 §100. Föreslås 
tas bort samt nytt mål riktat till Individ och 
familjeomsorg. 

 

2. Soliditetsmål -Låneskulden ska över tid minska 
genom amortering med 4,3 mnkr årligen 

 

3. Investeringsmål -Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 % 

 
Mål för verksamheten 
Kommunfullmäktige har åtta inriktningsmål för perioden 
2017-2019. Varje nämnd har konkretiserat dessa 
inriktningsmål i verksamhetsmål samt med tillhörande 
indikatorer. Sammanlagt finns totalt tjugonio 
verksamhetsmål med indikatorer.  
 

Utdebitering  
Skattesatsen uppgår till 23,63 kr för år 2018. Inför 
budget 2019 föreslås den vara oförändrad. 
 

Skatteintäkter 
Från och med 2019 växlar skatteunderlagets ökning ner 
till en nivå under den genomsnittliga sedan 
millennieskiftet. Det beror framförallt på att den långa 
perioden med sysselsättningsökning upphör när 
konjunkturtoppen passeras. I och med att Munkedals 

invånare har ökat med 190 invånare till 10 450, 
budgeterar man upp skatte-intäkterna och förstärker 
budgeten med 10 mnkr.  
 

I den senaste skatteunderlagsprognosen (april 2018) 

från Sveriges kommuner och landsting visar på en 
förbättring jämfört med februari av skatteintäkterna med 
12,1 mnkr för 2019. Främsta orsaken till ökningen är den 
preliminära utfallet av 2019 års kostnadsutjämning. Den 
förbättrade aprilprognosen på 12,1 mnkr föreslås 
fördelas till volymbudgeten med 6,1 mnkr och resterande 
6,0 mnkr för utökning av ram till Välfärdsnämnden 
utifrån att möjliggöra en budgetbalans år 2019. En total 

förstärkning av intäkterna under 2019 har skett med 
totalt 33 mnkr. 
 

Budgeterat resultat 2 % 
Till resultatet är medel avsatt för budget 2019 
motsvarande 2 % av skatter och generella bidrag. Detta 
motsvarar Kommunfullmäktiges mål på god ekonomisk 
hushållning.  För planperioden 2020-2021 kommer inte 
kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och 
generella bidrag med nuvarande förutsättningar. 
 
Centrala avsättningar 
Centrala avsättningar är gjorda enligt nedan.  
 

Avsättning har skett för lön- och kapitalkostnader. 
Ersättningen fördelas till verksamheterna efter 
genomförd lönerevision samt när investeringarna är 
klara att tas i bruk. Däremot görs ingen avsättning 

centralt för indexhöjning. Detta får nämnderna själva ta 
hänsyn till.  
 
Förutom avsättning för lön- och kapitalkostnader görs 
avsättningar för Kommunfullmäktiges finansiella mål 
(resultat), budget för resursfördelning, VA-investeringar 
till Tungenäset, förstärkning till Kommunfullmäktiges 
förfogandepost samt finansiella poster. Totalt uppgår 
centrala avsättningarna till 21,1 mnkr i budget 2019.  
 
Nämnderna får en utökad ram på totalt 11,8 mnkr, för 
främst volymförändringar i demografi äldreomsorg/ 

skola, ny politisk organisation samt utökning till 
Välfärdsnämnden, Individ och familjeomsorgen för att ge 
en rimlig ekonomisk förutsättning till budgetbalans 2019. 
 
Beräkning avsättningar    
År 2019  

Skatter och bidrag (SKL) förändring -33,0 

Summa ökade intäkter -33,0 

   
Budgeterade resultatet till 2 % 0,4 

Löneökningar 3,0 %  12,1 

Löneökningar tim, OB, övriga 2,7 %  1,1 

Prisuppräkning:  0 

Öka avsättning volymbudget  8,1 

Resursbudget justering demografi utfördelning -5,4 

KF förfogande justering 1,9 

Avsättning Va Tungeäset  1,8 

Avsättningar för finansiella poster  1,2 

Summa ökade kostnader  21,1 

    

Överskott mellan intäkter och kostnader -11,8 

    

Justering av ramar nämnder 2019 

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

Resursbudget justering för demografi ÄO och 
BOU 5,4 

Avsättning ny politisk organisation 2019 2,0 

Räddningstjänst 0,4 

Lönenämnd 0,14 

Överförmyndarnämnd 0,15 

Minskning ram Valnämnd  -0,3 

Utökning Välfärdsnämnd, IFO 6,0 

Summa justerade ramar  11,8 

    
Budgetbalans 0,0 
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Preliminära ramar till nämnderna 
Men utgångspunkt från planeringsförutsättningar samt 

antagna mål och tidigare beslut, beräknas ramar fram. 
Efter årets avsättningar har nämnderna fått förslag på 
preliminära ramar att konsekvensbeskriva. Genomförs 
dessa åtgärder är budgeten för år 2019 i balans. 
Löneökningar samt kapitalkostnader kompenseras ut till 
nämnderna när förhandling och aktivering sker. 
 

Återremittering av budgetskrivelser nämnder 
I samband med nämndernas beslut om budget 
återremitterades nämndernas budgetar 2018-05-16 
samt uppdrag gavs till kommunchef att utreda 
Välfärdsnämndens ekonomiska förutsättningar och 
återkomma med förslag till ny ram, se över konsekvenser 
av att sänka kostnaderna inom äldreomsorg utifrån 
omfördelningsbeslut som är antaget på totalt 19 mnkr i 
samband med införandet av resursfördelningsmodell. 
Uppdraget ingick även se över individ- och 

familjeomsorgens effektiviseringsmål. Inom Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade man invänta 
skolutredningens förslag och dess ekonomiska 
konsekvenser. 
 

Förslaget i handlingen är att utöka ramen till 
Välfärdsnämnden med 6,0 mnkr för att nämnden ska ha 
rimliga förutsättningar att ha budgetbalans år 2019 samt 
under 2018 har ledningen inom omsorg uppdraget att 
fortsätta arbetet med att genomföra 
verksamhetsförändringar som minskar den ekonomiska 
obalansen 2018 och som bidrar till budgetbalans 2019 
uppnås. Genomförda verksamhetsförändringar ska 
redovisas i delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet 
2018.  
 

Även förslag på att omfördelningsbeslutet om 19 mnkr 
tas bort och istället utreda vilka förändringar som 
behöver göras för att äldreomsorgen ska minska sina 
kostnader till samma nivå som gäller för jämförbara 
kommuner inom äldreomsorg under åren 2020–2024. I 
samband med budgetarbetet 2020 ska en konkretisering 

av vilka förändringar som planeras göras och hur 
uppföljningen ska ske. Förslag om ny resursfördelning 
kommer att presenteras i november 2018 inom 
äldreomsorg. 
 

Inför planen för budgetåren 2020-2021 kommer det 
krävas anpassningar i verksamheten för att kunna nå de 
fastställda finansiella målen som exempelvis en 
resultatnivå på 2 procent av skatter och bidrag då stora 
investeringar genomförs i kommunen.  
 

Driftkostnad, ekonomisk ram 
 

Nämndernas ramar, mnkr Budget    Föränd. 

År 2019 
2018–

2019 

Kommunstyrelsen varav KS 
förfogande 

55,7 
3,8 

6,1 
1,0 

Samhällsbyggnadsnämnd (SBN)  103,5 2,3 

Välfärdsnämnd (VFN) 230,5 6,1 

Barn- och utbildningsnämnd (BUN) 207,9 -9,5 

Kultur och fritidsnämnd  11,7 11,7 

Byggnadsnämnd 0 -2,4 

Jävsnämnd (JN) 0,1 0,1 

Lönenämnd (LN) 0,0 -2,5 

Kommunfullmäktige (KF) 0,9 0 

Revisionen 0,7 0 

Överförmyndarnämnd (ÖF) 1,1 0,2 

Valnämnd  0,1 -0,3 

Summa 612,2 +11,8 

 

Investeringar 
Årets sammanställning innebär att den totala 
investeringsvolymen för 2019 uppgår till 132,1 mnkr. Av 
de 132,1 mnkr klassas 89,4 mnkr som nyinvestering. 
Resterande del är reinvesteringar på 42,8 mnkr. Det 

innebär att målet med självfinansiering av 
reinvesteringar inte kommer att uppfyllas för 
budgetperioden.  
 

Självfinansieringsmål 
Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Självfinansiering av 
reinvesteringar 100 % 80,0  74,0 109,0 

 

Investeringsplan, mnkr 
Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunen  132,1 245,0 103,3 

Reinvesteringar   42,8 43,5 26,0 

Nyinvesteringar  89,4 201,5 77,3 

 

Investeringar, mnkr 
Budget 
2019 

plan 
2020 

plan 
2021 

Kommunstyrelsen  1,5 2,1 0,6 

Samhällsbyggnadsnämnd 128,5 239,9 93,8 

Välfärdsnämnd 0,8 0,8 7,1 

Barn och Utbildningsnämnd 1,0 2,0 1,6 

Kultur och fritidsnämnd 0,3 0,2 0,2 

Summa   132,1 245,0 103,3 

 
Strukturutredningar 
I investeringsplanen ingår strukturutredningarna inom 
äldreomsorg samt inom barn- och utbildning.  

 
Den totala investeringsutgiften för skolutredningen inkl. 
inventarier uppgår till 226 mnkr fram till år 2023.  
 
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 
207 mnkr inkl. inventarier och IT.  
 
 

Investeringsplan struktur 

År (mnkr) 
Budget 

2018 

Budget 

2019 

plan 

2020 

plan 

2021 

plan 

2022 

plan 

2023 

Äldreboende 

nyinvestering 1 50 100 50 0 0 
Inventarier samt IT 

Äldreboende nyinv 0 0 0 6,3 0 0 
Skolutredning 
befintlig struktur 

nyinvestering 3 31 89 10 0 0 
Skolutredning 

befintlig struktur 

reinvestering 5 26 29 15 10 7 
Inventarier samt IT 

skolutredning nyinv 0 0 1 0,6 0 0 
Struktur 

utredningar  9 107    219 82 10 7 

 
Låneskulden ökar 
De kommande investeringarna kommer att innebära 
nyupplåning under 2019 på 98 mnkr. För hela 
budgetperioden 2019-2021 krävs 377 mnkr i 
nyupplåning. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet 
leder kommunen under 2015-2018.  
 

 
 
Vi i majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Miljöpartiet ser att vi fortfarande har utmaningar inom 
ekonomin. Det är fortfarande stora underskott inom 
sektor omsorg men dessa börjar att balanseras upp. 
Under 2016 beslutade Kommunstyrelsen om ett 
åtgärdsprogram för att få budget och verksamhet i 
balans. Vi har också fattat strukturbeslut om att bygga 
ett nytt äldreboende samt inriktningsbeslut avseende 
kommunens skolor. 

 
Det innebär att för kommande period måste vi ta höjd 
för stora investeringsutgifter. Vi måste också 
förbättrade resultat inom skolan och öka digitaliseringen 
inom kommunens verksamheter med fokus inom 
omsorgsverksamheterna.  
 
Vara god arbetsgivare för att attrahera/rekrytera och 
bibehålla personal. Med gemensamma krafter fortsätter 
vi att utveckla verksamheten och få en god kommunal 
service till kommunens medborgare.  

 
Vi ska skapa goda livsmiljöer genom ett ökat 
bostadsbyggande, god infrastruktur/kommunikationer 
och en god kommunal verksamhet.  
 
Sist men inte minst fortsätta ha ett bra samarbete med 
näringsliv/föreningar och besöksnäring, allt för att få ett 
attraktivt Munkedal.  
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år. 

 
 
Åsa Karlsson 

Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 

Programförklaring S, C och MP  

✓ Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all 
kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 
integration, solidaritet och miljö. Miljöaspekterna ska 
beaktas i alla kommunala beslut. Gäller under 
planeringsperioden 2016-2019. 

 

Ekonomi 
✓ Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, 

innebärande god ekonomisk hushållning i enlighet 
med den av kommunen fastlagda policyn. 

 

Välfärd  
Barnomsorg 
✓ Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig 

av utomhus pedagogik 
✓ Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn 

och föräldrar 
✓ Arbeta för att utöka öppettiderna inom barnomsorgen 

till att även omfatta kvällar och helger. 
✓ Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn 

per grupp 

✓ Genomföra en sanering av plast och farliga kemikalier 
i barnomsorgen 

✓ Vidareutbilda förskolans personal kring mobbning, 
jämställdhet, mångfald och särskilda behov. 

✓ Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som 
förberedelse för förskoleklass 

 

Skola 
✓ Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet  
✓ Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra 

andra personalresurser till skolan 
✓ Fortbildning för lärare 
✓ Stärka elevhälsan 
✓ Arbeta för en ökad kvalitetsnivå avseende 

skolmåltiden  
✓ Satsa på en utvecklad it-pedagogik  
✓ Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, 

mångfald, särskilda behov och jämställdhet 
✓ Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -

och gymnasiesärskolan 
✓ Öka andelen elever som uppnår målen i alla ämnen 
 

Omsorg 
✓ Omfördela resurser för att ge ett högre 

självbestämmande för den enskilde 
✓ Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala 

dagverksamheten 
✓ Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre 
✓ Fortsätta att arbeta med kontinuiteten inom 

äldreomsorgen 
✓ Fortsatt satsning på utvecklad service genom e-hälsa 
✓ Utveckla ett samlat demenscentrum 
✓ Fortsatt utveckling av anhörigstöd 
✓ Utveckla hemmaplanslösningar 
 
 

Arbete 
Arbete, näringsliv och sysselsättning 
✓ Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus 

på unga 
✓ Tillsammans med näringslivet marknadsföra 

Munkedal som en attraktiv kommun för boende och 
företagande 

✓ Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda 

färdigställd och planlagd mark och lokaler i attraktiva 
lägen för industri och handel 

✓ Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb 
för unga 
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✓ Genom kommunen skapa samordningsarenor för det 
lokala näringslivet och dess aktörer 

✓ Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar 
och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och 
närproducerad mat. 

✓ Stärka och vårda det befintliga näringslivet 
 

Personal 

✓ Att Munkedals kommun skall vara en attraktiv 
arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat 
med delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och 
mångfald 

✓ Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens 
verksamheter som en del av ett prioriterat 
jämställdhetsarbete 

✓ Minska sjukfrånvaron 
✓ Stimulera intraprenad i vår verksamhet 
 

Kommunikation 
✓ Ha bra vägar i kommunen med särskilt fokus på 

vägen till Hedekas 
✓ Ha fortsatta satsningar på kollektivtrafik och 

Bohusbanan 
✓ Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda 

gamla kulturvägar 
✓ Fortsätta satsningen på närtrafiken 
✓ Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i 

kommunens tätorter  
✓ Sträva efter full mobiltäckning (inga vita fläckar) 
 

Boende, företag  
✓ Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv 

och föreningsliv ska marknadsföra Munkedal som ett 
attraktivt besöksmål 

✓ Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen 
✓ Skapa en informationsportal om Munkedal som 

besöksmål 
✓ Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan 
✓ Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden 

genom färdiga planer och kort handläggningstid. 

✓ Inrätta en gemensam bostadskö som administreras 
av Munkbo 

✓ Satsa på trygghets – och seniorboende 
 

Mer av livet 
Miljö/ hållbart samhälle 
✓ Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i 

samtliga kommunala verksamheter 

✓ Hållbart tänkande skall genomsyra hela 
organisationen 

✓ Öka andelen ekologisk och närodlad mat som 
serveras i kommunen 

✓ Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala 
beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon 

✓ Införa sortering av hushållsavfallet 
✓ Öka andelen förnybar energi 
✓ Att vara en trygg och säker kommun 
✓ Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal 

livsmedelproduktion 

✓ Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion 
 
Föreningsliv och kultur 
✓ Skapa ett kommunalt föreningsråd 
✓ Satsa på föreningarna/föreningslivet 
✓ Anställa en resursperson för föreningar 
✓ Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i 

samverkan med skolan 
✓ Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus 
✓ Upprätta en policy, för hur föreningar med egna 

lokaler ska stöttas 
 

Styrdokument 
✓ Styrdokumenten ska påverka organisationen så att 

den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten ska 
vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. 
Antagna policydokument revideras med 

regelbundenhet minst, var fjärde år. 
 

 

        

      
      Fotograf: Nils-Åke Svensson Kviströmsbron         
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Organisation 
Politisk organisation Munkedals kommun 
Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2019-
01-01 så inrättar Munkedals kommun en ny politisk 
organisation med anpassad förvaltningsorganisation.  
 
Främsta orsaken är att stärka Kommunstyrelsens roll att 
utöva uppsikt samt leda och styra verksamheten som ska 
leda till ökad delaktighet och demokrati. 
 
Organisationen ska utgöras av följande politiska organ; 

• Kommunfullmäktige  
• Kommunstyrelse 

• Välfärdsnämnd 
• Kultur- och fritidsnämnd 
• Barn- och utbildningsnämnd 
• Samhällsbyggnadsnämnd 
• Jävsnämnd 
• Valnämnd 

 
Utöver detta finns överförmyndare och revisorer. Utöver 
detta finns två parlamentariskt utsedda beredningar, 
beredning för hållbar utveckling och samhällsdialog. 
 

Nedan beskrivs Munkedals kommunkoncern. En stor del 
av kommunens verksamhets bedrivs inom kommunala 
bolag (Munkedals Bostäder AB, Munkedals vatten AB, 
Dingle industrilokaler AB och Vadholmen Foss 2:81 m.fl. 
AB) samt kommunens uppdragsföretag (Rambo AB, 
Kooperativa Hyresrättsförening Sörbygården och 

Dinglegården och Räddningstjänsteförbundet Mitt 
Bohuslän). Miljöverksamheten bedrivs i nämndsform och 
IT- och Löneverksamheten bedrivs i avtalsform 
tillsammans med Sotenäs och Lysekils kommun (SML).  
 
 

Förvaltningsorganisation 
Som en konsekvens av ny politisk organisation kommer 
förvaltningsorganisationen att anpassas enligt följande; 

 
Kommunens förvaltning kommer att omfattas av fyra 
förvaltningar som var för sig speglar den politiska 

organisationen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning (Ksf) där kommunchefen 
är kommunens ledande tjänsteman tillika chef för 
förvaltningscheferna och biträder Kommunstyrelsen i att 
leda kommunkoncernen mot politisk vision och målbild 
samt att utöva dess uppsiktsplikt över nämnder och 
bolag. Kommunchefen är tillika förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Välfärdsförvaltningen (Vff) där förvaltningen ska stödja 

Välfärdsnämnden i dess uppdrag att erbjuda vård- och 
omsorgsfrågor, individ och familjeomsorg samt stöd och 
särskild service.  Förvaltningen leds av förvaltningschef. 
Under förvaltningschef finns idag tre avdelningschefer för 
respektive verksamhet. 
 
Barn- och utbildnings samt fritids- och 
kulturförvaltningen (Bukf), där förvaltningen ska stödja 
Barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och 
fritidsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och 
utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- 
och fritidsområdet. Förvaltningen leds av 

förvaltningschef. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Sbf), där förvaltningen 
ska stödja samhällsbyggnadsnämnden i dess uppdrag att 
ansvara för teknisk förvaltning och ärenden inom plan- 
och byggområdet. Förvaltningen leds av 
förvaltningschef.  
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Vision, mål och styrning  

Så styrs Munkedals kommun 
 
För att säkerställa att de mål Kommunfullmäktige sätter 
upp för verksamheten uppnås (enligt KL), att resurser 
används på ett effektivt sätt, att verksamheten 
genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med 
utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem, 

detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt.  
 
Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning 
och utveckling av verksamheten och ska ge en 
heltäckande styrprocess för planering och uppföljning 
samt säkerhetsställa god ekonomisk hushållning.  
 
Systemet ska ge stöd till de förtroendevalda, chefer och 
medarbetare att utföra sina uppdrag så att 
Kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken.  
 

Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika 
processer som alla är beroende av och överlappar 
varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar.  
 
Kommunens styrmodell bygger på fyra byggstenar som 
alla är lika viktiga och beroende av varandra; 
 

1. Grundläggande förutsättningar  
o Gemensam värdegrund 
o Styrdokument  
o God ekonomisk hushållning  
o Organisation/roller/fördelning  

 

2. Omvärldsanalys  
 

3. Målstyrning (se bild) 

o Vision 
o Inriktningsmål (KF) 
o Verksamhetsmål (Nämnd) 
o Verksamhetsplaner (Förvaltning) 

o Aktiviteter 
 

4. Uppföljning 

 

Beskrivning av målstyrning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 
majoritetens programförklaring för mandatperioden.  
 
Med detta som grund beslutar kommunfullmäktige om 
inriktningsmål för verksamhet och finans. Målen syftar till 
att uppnå god ekonomisk hushållning. De finansiella 
målen fastställs i riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetens inriktningsmål fastställs 
inför varje ny planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Respektive nämnd tar sedan hand om och bryter ned 
dessa inriktningsmål till verksamhetsmål med 

indikatorer.  
 
Väsentligt är att verksamhetsmålen tas fram i dialog med 
verksamhetsföreträdare. Målen ska vara kopplade till 
tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska 
förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Uppföljning av mål och resurser rapporterats till 
Kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och i  
årsredovisningen. Vid dessa tre tillfällen sammanställs 

ekonomisk prognos och verksamhetsuppföljning för hela 
kommunen.  
 
Delårsbokslut kompletteras med ekonomisk uppföljning 
i februari och oktober med prognoser för helåret och 
rapporteras till Kommunstyrelsen. Totalt genomförs fem 
ekonomiska prognoser. 
 

 

Vad är MRP? 
Budgeten, d.v.s. mål- och resursplanen (MRP) är ett av 
de viktigaste verktygen för styrning och ledning i 
Munkedals kommun.  

 
Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens 
verksamhet och ekonomi för det kommande kalenderåret 
samt plan för de därefter kommande två åren. I planen 
ska skattesatsen och anslagen anges.  
 
Här ingår sammanfattning av: 
o Omvärldsanalys 
o Planeringsförutsättningar (ekonomiska resultatmål, 

tidplan, befolkningsprognos)  
o Utdebitering 
o Investering 
o Budgetramar 

 

  

Vision

• beskriver ett önskat läge, längre än 10 år

• beslutas av Kommunfullmäktige

Inriktnings

mål

• utifrån politiska prioriteringar

• i dialog med förvaltning och med stöd av omvärldsanalys

• gäller över planeringsperioden och antas av Kommunfullmäktige

• kan vara gemensamma eller destinerade till olika nämnder

Verksamhets

mål

• utifrån inriktningsmål och kopplas till resurser

• gäller över en budgetåret och antas av nämnd

• målen ska följas upp med olika mått

• kan vara gemensamma eller destinerade till olika verksamhetsområden

Verksamhets

planer

• planer satta uifrån verksamhetsmålen

• Planer ska göras av varje förvaltning

• kopplas till budgetprocessen

Aktiviteter

• varje enhet/arbetsplats ska ta fram aktiviteter för att uppnå 
verksamhetsplanerna

Tjänstemän 

 

 

Politik 
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Vår vision 
Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd för 
Munkedals kommun. 
 

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

Mål för god ekonomisk 
hushållning 
Målstyrningskedjan utgår ifrån kommunens vision samt 

majoritetens programförklaring. Med detta som grund 
beslutar Kommunfullmäktige om inriktningsmål för 
verksamhet och finans. De finansiella målen fastställs i 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetens inriktningsmål fastställs inför varje ny 
planeringsperiod och beslutas i budgeten. 
 
Ekonomisk hushållning kan definieras som att hushålla i 
tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot 
verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens 
behov nu och mot verksamhetens behov på längre sikt. 
Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får 

in innebär det att det blir kommande år, eller kommande 
generationer som måste betala för denna 
överkonsumtion.  
 
Begreppet har både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Kravet på god ekonomisk 
hushållning grundar sig på att kommunens ekonomi ska 
ha förutsättningar för att klara av befolkningens behov 
både nu och i framtiden.   
 
Målen ska följas upp i årsredovisningen och i 
delårsbokslut. Avstämning av dessa mål ska genomföras 

inför den årliga budgetprocessen och uppföljning/analys 
ske i bokslut samt vid planeringsperiodens slut.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att 
Munkedals kommun har god ekonomisk hushållning.  

Fullmäktiges inriktningsmål för 

verksamheten 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta inriktningsmål 
för verksamheten för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. Till varje inriktningsmål kopplas 
verksamhetsmål. Varje nämnd ska fördela resurser samt 
föreslå verksamhetsmål inom de ekonomiska ramarna.  

 
1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen 
 

2. Implementera de 4 övergripande miljömål med 
detaljerade mål i verksamheten antagna av 

Kommunfullmäktige 2016-06-08 § 38 
 

3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en 
verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och 
socialt från förskola och framåt. 
 

4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de 
får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 
behov. 
 

5. Genom dialog och god beredskap möta företagare 
och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för 
näringslivets utveckling   
 

6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling 
genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 

7. Genom god dialog med föreningslivet ska 
kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och 
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god 
kvalitet.  
 

8. Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara. 

Nämndernas verksamhetsmål och 

indikatorer 
Nämnderna har brutit ned samtliga Kommunfullmäktiges 
åtta inriktningsmål och föreslår nedanstående tjugonio 
verksamhetsmål med indikatorer för det kommande året. 
Till varje mål kopplas ett antal indikatorer. Under hösten 
kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till 
verksamhetsplaner som nämnderna antar i december.  

Verksamhetsmålen inkl. indikatorer presenteras utifrån 
respektive nämnd under nämndsredovisning.  

Fullmäktiges finansiella inriktningsmål  
 

1. Årets resultat- På lång sikt ska det genomsnittliga 
resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt 
generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %  

 

2. Soliditetsmål- Soliditeten ska förbättras  
 

3. Investeringsmål- Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 %. 

Årets finansiella resultatmål  
Utifrån Kommunfullmäktige antagna 
planeringsförutsättningar har man avsatt medel för de 
finansiella resultatmålen för budget 2019.  
 

4. Årets resultat - skall uppgå till 2 % av skatteintäkter 
och generellt statsbidrag år 2019 (13,2 mnkr)  

 

5. a) Effektiviseringsmål -Verksamhetens nettokostnad 
för individ och familjeomsorgen ska minska och ska 
var mindre än 42,9 mnkr år 2019. Utgångsvärde 2015 
51,6 mnkr. Förslås tas bort. 

 
6. Soliditetsmål -Låneskulden ska över tid minska 

genom amortering. År 2019: amortering 4,3 mnkr  
 

7. Investeringsmål -Självfinansieringsgrad av 
reinvesteringar 100 % 

 

 

Balanskrav  
Det lagstadgade balanskravet innebär att 

kommunens resultat skall överstiga noll. Skulle 

resultatet, när året är slut, vara negativt ska kommunen 

inom en tidsperiod om tre år återställa det uppkomna 
underskottet.  
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Omvärldsanalys 
Kommunens ekonomi är beroende av hur omvärlden 
utvecklas. Avsnittet nedan beskriver i korthet väsentliga 
omvärldsfaktorer.  

Sveriges kommuner och landsting 
I den senaste ekonomirapport från Sveriges kommuner 
och landsting görs bedömning av den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige och de ekonomiska förutsättningar 
som gäller kommunerna kommande år. 
Bedömningen är att nuvarande högkonjunktur som 
Sverige befinner sig i kulminerar 2019. Inhemsk 
efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men 
samtidigt blir utvecklingen i omvärlden något bättre 
vilket gynnar svensk export. Bedömningen är att i 
Europa, där många länder har haft en mycket svag 
återhämtning sedan 2010, tar det något bättre fart. I 

USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, 
positiva. Även i tillväxtländerna har en negativ trend 
brutits.   
 
I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka 
alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av 
skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande 
glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter 
och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg 
som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal som 

slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och 
löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska 
inflationstrycket svagt. Riksbanken antas därmed dröja 
med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med 
att styrräntan sedan stegvis höjs stiger också de räntor 
som påverkar hushållens ekonomi. 
 

Västsvenska handelskammarens konjunkturrapport i 
mars visar att konjunkturen står sig fortsatt stark med 
låga nivåer av varsel och en hög konsumtion. På längre 
sikt är förväntningarna fortsatt något mer osäkra hos de 
västsvenska företagen. 

Munkedal 
Även lokalt i kommunen har den starka konjunkturen 
gett positiva effekter. Flera stora företag flaggat upp för 
investeringar och utbyggnad såsom Arctic paper och 
New Wave Group. Efterfrågan på industrimark är stor 
då flera företag är intresserade av att etablera sig i 
närheten av motorvägen. Arbetslösheten i kommunen 
har fortsatt ned jämfört med samma period föregående 
år och ligger nu i april på 5,9 % vilket är under både 
riket och länet. 

Arbetslöshet 
Tack vare högkonjunkturen är arbetslösheten på en låg 
nivå. Att arbetslösheten inte sjunker mer beror till stor 
del på matchningsproblematik. De arbetssökandes 
kompetens och utbildning matchar inte med kraven som 
ställs för de lediga jobben. 

 

 
 

Arbetslösa inkl. program med 
aktivitetsstöd jul-16 jul-17 jul-18 

Riket 5,9% 6,2% 6,5% 

Västra Götalands län 5,1% 5,0% 4,9% 

Munkedal 4,0% 4,2% 4,3% 

Arbetslösheten i Munkedal ökar något medan den sjunker 
i länet och riket. Förändringen av antalet arbetslösa 
mellan åren är små. 
 

Arbetslösa inkl program med 
aktivitetsstöd Utrikes födda jul-16 jul-17 jul-18 

Riket 14,5% 15,0% 14,5% 

Västra Götalands län 13,4% 13,7% 13,6% 

Munkedal 17,5% 17,5% 18,4% 

För utrikes födda är nivån på arbetslösa betydligt högre.  
Arbetslösheten i Munkedals kommun ligger klart över 
nivån i riket och regionen. Det är viktigt att kommunen 
fokuserar sina insatser inom området så att fler av de 
utrikesfödda kommer i arbete. 
 

Arbetslösa inkl. program med 
aktivitetsstöd 18-24 år jul-16 jul-17 jul-18 

Riket 6,6% 6,1% 5,4% 

Västra Götalands län 5,8% 5,1% 4,5% 

Munkedal 4,2% 3,5% 3,2% 

Arbetslösheten för unga är låg under sommaren. Det är 
en klar trend att arbetslösheten sjunker mellan åren 
inom denna grupp. 

Befolkningsutveckling  
Befolkningsprognosen är framtagen av SCB 201803 visar 
på en positiv befolkningsökning. Prognosen pekar på att 
en ökning av befolkningen till 10 592 invånare år 2021. 
Under prognosperioden 2018-2021 bedöms folkmängden 
i Munkedal öka med 133 invånare. Oroväckande är att 
andelen i arbetsför ålder fortsätter att minska. Detta 
innebär att försörjningsbördan ökar på dem som återstår 
i denna grupp. Även grundskolan ökar rejält under 
budgetperioden. 
 

 Ålder 
Utfall Jan - Apr 

2017  
Utfall Jan - Apr 

2018  
0 år 39 30 
1-5 år 603 601 
6 år 120 148 
7-15 år 1 016 1 075 
16-18 år 350 352 
19-24 år 642 613 
25-39 år 1 739 1 775 
40-64 år 3 239 3 206 
65-79 år 1 844 1 865 
80-89 åH 634 638 
90-W år 142 146 
Alla åldrar 10 368 10 449 
Statistik Kir (Hypergene), utfall per april 
 
  

 
 

Målgrupp 
Grupp 

år 

Utfall 

2017 

Prognos 

2018 

Prognos 

2019 

Prognos 

2020 

Prognos 

2021 

Födda 0  124 120 122 124 125 

Förskola 1-5 618 604 613 613 620 

Förskoleklass 6 124 143 120 130 124 

Skolbarnomsorg 6-9 473 499 497 522 521 

Skolbarnomsorg 10-12 353 361 368 358 364 

Grundskola 7-15 1 035 1 060 1 095 1 112 1 130 

Gymnasium 16-18  370 359 357 356 364 

Övriga åldrar               19-64  5 604 5 603 5 599 5 582 5 590 

Äldreomsorg 65-74 1 383 1 350 1 331 1 338 1 312 

Äldreomsorg 75-79 431 487 532 572 589 

Äldreomsorg 80-84 372 357 352 341 340 

Äldreomsorg 85-89 232 249 247 250 251 

Äldreomsorg 90+ 130 128 137 140 147 

Prognos befolkning  10 423 10 459 10 505 10 557 10 592 

SCB prognos beställd 2018    
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Planeringsförutsättningar  

Ekonomiprocessen 
För att nämnderna ska få ett tidigt beslut om vilka 
ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande år, 
tar Kommunfullmäktige beslut om skattesats och budget 

i juni månad. I samband med val tas budgeten dock först 
upp i fullmäktige i november. Syftet med ett tidigt beslut 
är att ge nämnderna mer tid för internbudgetarbete och 
möjliggöra att eventuella verksamhetsanpassningar kan 
genomföras redan före årsskiftet. 
 

Planeringsförutsättningar -november 
 

Under hösten arbetar förvaltningen fram planerings-
förutsättningar. Dessa antas i november av fullmäktige 

och blir underlaget för kommande årsbudgetprocess och 
kopplas till mål-och resursplanen (MRP).  
 
I planeringsförutsättningarna ingår; 
Kommunfullmäktiges finansiella resultatmål och 
inriktningsmål, befolkningsprognos (antal invånare),  
tidsplan för budgetprocessen. 
 

 

Ramberäkning -januari/februari  
 

Utifrån planeringsförutsättningarna, diskuterar 
Kommunstyrelsens ledningsförvaltning kring 
budgetförutsättningarna, övergripande avsättningar och 
de kommunövergripande målen. En preliminär 
resursberäkning görs med kommunbidraget föregående 
år som utgångspunkt.  
 

Efter beräkning av skatter och bidrag samt de 
avsättningar som gjorts centralt kan preliminära ramar 
lämnas till nämnderna och budgetanvisningar gå ut. 
Andra uppräkningar än de övergripande avsättningarna 
eller nya verksamhetsförändringar får respektive 
förvaltning själva konsekvensbeskriva i sin preliminära 

budgetram. 
 
Återkoppling sker till den politisk budgetberedningen. 
 
 

Konsekvensbeskrivning av förslag av preliminär 

ram och nedbrytning av mål -mars/april 
 

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktningsmål tar 
nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare 
fram verksamhetsmål med indikatorer. Målen ska vara 
kopplade till tillgängliga resurser (preliminära ramen).  
 

Förändringar av ekonomiska förutsättningarna kan leda 
till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära 
budgetramen, målsättningar och verksamhets-
förändringar arbetas konsekvensbeskrivningar fram av 
nämnderna. 
 
I slutet av april lämnar nämnderna in sina budget-
skrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, 
verksamhetsmål med indikatorer samt konsekvens-
beskrivningar av den preliminära ramens påverkan på 

verksamheten.  
 

 

 

 

Politiska beslut nämnder – maj 
I maj ska nämnderna ta ställning till sitt förslag till 
budget.  
 

Beredning av förslagen maj - Budgetberedning 
Dragning av respektive nämnds budget samt 
kommunens mål och resursplan görs under maj månad. 
 

Politiska beslut Kommunfullmäktige - juni 
I juni behandlas kommunens mål- och resursplan (MRP). 
Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget (mål, 
utdebitering, investering, budgetramar).  
 
 

Verkställa beslut juli-dec  
Utifrån fastställda ramar och mål arbetar förvaltningarna 
under hösten med att verkställa fullmäktiges beslut 
genom att bryta ner nämndernas verksamhetsmål i sina 
verksamhetsplaner och arbeta fram aktiviteter på 

respektive enhet samt tar fram detaljbudget för att hinna 
får helårseffekt på besluten och budgetbalans. 
 
 

Återkoppling till nämnderna- december 
I nov/dec återkopplar förvaltningen till nämnden hur de 
har arbetat fram sin detaljbudget och sina 
verksamhetsplaner. Samtidigt återrapporteras 

uppföljningen av nämndens internkontrollplan för 
innevarande år samt förslag om ny internkontrollplan för 
nästkommande år. 
 
 

Uppföljning – mars, maj och september 
Ekonomiska månadsavstämningar sker februari och 
oktober. Två delårsbokslut genomförs dels efter april och 
dels efter augusti då både ekonomi och verksamhetsmål 
följs upp.  
 

Bokslut - februari-april  
I februari-mars behandlar nämnderna sina bokslut för 
föregående år. I april överlämnar Kommunstyrelsen 
årsredovisningen till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Kommunövergripande 

planeringsförutsättningar 

 
År 2019 

Mål: Årets resultat 2 % av skatter/bidrag 2 % 

Mål: Självfinansiering av reinvesteringar  100 % 

Mål: Amortering, mnkr 4,3  

Mål: Reinvesteringar  100 % 

Befolkningsantagande, 1 nov året före 10 450 

Po pålägg % 39,5 

Internränta 2,5% 

Lönekompensation tillsvidare 3,0% 

Lönekompensation övrigt 2,7% 

Priskompensation 0 

Skatteunderlagsprognos, procent (ökning) 5,1 % 

Kommunfullmäktiges nettoförfogandepost, 
mnkr 4,2 

Volymbudget netto, mnkr 8,7 

 
Nyckeltal, årlig förändring i procent 
År 2018 2019 2020 2021 

BNP 2,9 2,1 1,4 1,6 

KPI 1,7 2,1 2,8 2,8 

Timlöner, hela 

arbetsmarknaden      2,9 
 

3,1 
 

3,4 
 

3,5 

Sysselsättning, arbetade 

timmar 2,1 
 

0,1 
 

-0,4 
 

0,1 
Källa: SKL cirkulär 18:18 

 

Löneökningar 
Gjorda beräkningar för avsättning till tillsvidare 
anställdas löneökningar utgår från den lönestrategi 
kommunen antagit, centrala avtal och den 

omvärldsbevakning som gjorts. Avsättning för tillsvidare 
för år 2019 3,0 procent (12,1 mnkr) där även 
prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2018 års 
beräknade lönenivå. Avsättningen av löneökningar är 
placerade centralt och fördelas ut när faktiska 
utbetalningen sker som ett kommunbidrag till 
verksamheterna. Skulle avtalen ändras eller på något 
sätt överstiga de avsatta medlen för löneökning får 
nämnderna själva finansiera detta. Avsättning för tim -
och ob-ersättning samt övriga löner har gjorts 2,7 
procent (1,070 mnkr) för år 2019.  
 

Prisökningar 
I SKL prognos cirkulär ligger konsumentprisindex på ca 
2,1 procent under året 2019. För budgetåret har  

ingen avsättning gjorts centralt i kommunen för att 
kompensera nämnderna utan respektive sektor får göra 
en uppräkning av sin budget. Egen avsättning får 
nämnderna konsekvensbeskriva hur den ska finansieras.   
 

Kapitalkostnader 
Avsättningen för kapitalkostnader bedöms att ingen 
avsättning krävs avseende investeringar under 30 mnkr. 
De ökade kapitalkostnaderna för de stora 
strukturinvesteringar kommer att tränga ut annan 
verksamhet i driften från år 2020-2023. 

 

 

 

 

 

Befolkningsantagande 
Ett mycket viktigt datum för de kommande åren är den 
1 november då invånarantalet fastställs för de 
nästkommande årets ekonomiska skatteberäkning.  

 
Då SCB:s prognos är högre än vad det faktiska utfallet 
varit, görs en egen bedömning utifrån vad föregående 
års utfall varit per 1 november. SCB beräknar 
invånarantalet baserat på ett riksgenomsnitt. 
 
I budget 2019 föreslås invånarantalet justeras till 10 450 
invånare då invånarantalet april 2018 ligger på 10 449.  
 

Skatter och bidrag 
Skatteunderlagsprognos, årlig förändring i 
procent 
 2018    2019 2020 2021 

SKL, april 2018 3,8 3,2 3,1 3,7 

Budgetprop. April 2018     

 

Skatteprognosen för år 2019 och planåren bygger på 
SKL:s skatteunderlagsprognos från den 27/4 (cirkulär 
18:18).  
 
Skatteunderlagstillväxten är stark under 2018, men från 
och med 2019 dämpar skatteunderlagets tillväxt ner och 
intäkterna på 11, mnkr räcker knappt till löneökningarna. 
Det beror framförallt på att arbetade timmar utvecklas 
betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen.  
 
Ökningen av skatteintäkterna år 2019 förbättras då 
invånarantalet budgeterats upp till 10 450 invånare 

(ökning +190 invånare, 10 mnkr). Aprils skatteprognos 
visade även en förbättring då kostnadsutjämningen och 
LSS utjämningens preliminära prognos var positiv med 
12,1 mnkr. Under 2019 ökar intäkterna med totalt 33,1 
mnkr (5,1 %).  
 
I övrig har invånarna räknats upp till 10 500 år 2020 och 
år 2021 till 10 550 invånare. 

 

Belopp i Mnkr 

Budget  

2017  

Budget  

2018 

Budget  

2019  

Plan   

2020 

Plan   

2021 

Skatteintäkter 459 473 493 502 519 

Inkomstutjämning 126 126 129 135 138 

Kostnadsutjämning 16 15 21 21 21 

Regleringsbidrag -3 -2 5 7 7 

LSS-utjämning 2 0 1 1 1 

Fastighetsavgift 20 24 24 24 24 

Summa 619 635 672 690 710 

Aviserat generellt 

bidrag* 13 11 7 4 0 

Summa  632 646 679 694 710 

Förändring i %  
Skatter och bidrag         6,5% 

 
2,1 % 

 
5,1 % 2,3% 2,3% 

Förändring i mnkr 39 13     33  16   16 

Antaganden antal 

invånare 1 nov året 

innan 10 220 10 260 10 450 10 500 10 550 

* Statens satsning 13 mnkr 
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Prioriterade avsättningar  
Totalt uppgår centrala avsättningarna till 21,1 mnkr i 
budget 2019. Utökningar till nämnderna är 11,8 mnkr. 
 

Beräkning avsättningar    
År 2019  

Skatter och bidrag (SKL) förändring -33,1 

Summa ökade intäkter -33,1 

   

Budgeterade resultatet till 2 % 0,4 

Löneökningar 3,0 %  12,1 

Löneökningar tim, OB, övriga  2,7 %  1,1 

Prisuppräkning:  0 

Avsättning till volymbudget, genom att 
budgetera upp ökade intäkter för invånare 
6,1 mnkr och omfördelningsbeslut omsorg 
2,0 mnkr 8,1 

Utdelning från volymbudget -
demografiförändringar verksamhet -5,4 

Avsättning KF förfogande  1,9 

Avsättning Va, Tungeäset  1,8 

Avsättningar för finansiella poster  1,2 

Summa centrala avsättningar 21,1 

    

Överskott mellan intäkter och avsättningar -11,8 
   

Justering ramar nämnder 2019 

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

Resursbudget justering för demografi för 
äldreomsorg och Barn -och utbildning 5,4 

Utökad ram för ny politisk organisation 2019 2,0 

Utökad ram Välfärd IFO (uppdrag KS 2018-
05-16 §100 6,0 

Valnämnd minskad ram (ej val) -0,3 

Räddningstjänst 0,4 

Lönenämnd 0,14 

Överförmyndarnämnd 0,15 

Summa minskade ramar beslutat +11,8 
    

Budgetbalans 0,0 

 

Kommunfullmäktiges förfogande  
I början av 2018 fick Individ och familjeomsorgen ett 
utökat kommunbidrag från Kommunfullmäktiges 
förfogandepost på 4,3 mnkr samt byggnadsnämnden på 
0,3 mnkr. I anslaget till Kommunfullmäktiges förfogande 
finns totalt 4,2 mnkr avsatt år 2019.  
 
Förfogandeposten minskar i takt med att, det riktade 
statsbidraget som användes för att budgetera KF:s 
förfogandepost, fasas ut. År 2021 kommer KF förfogande 

ha ett underskott om 2,4 mnkr om man inte under 2020-
2021 budgeterar upp denna post. 

 

Resursfördelningsmodell -Kommunfullmäktiges 

volymbuffert  
I samband med att kommunen beslutade om en 
resursfördelningsmodell krävdes även att skapa en 
gemensam buffert för volymförändringar. Modellen för 
resursfördelning är främst en fördelning från 
Kommunfullmäktige till nämnd. 
 
Modellen skapades dels för att kunna hantera 
förändringar i demografin samt att nå ”snittkostnader” 
för verksamheterna i jämfört med andra kommuner. 

Områdena som har resursfördelning är äldreomsorgen 
och delar i barn och utbildning. 

 
Resursfördelning genom demografibaserade anslag 
innebär att resurser fördelas med utgångspunkt från 
antal individer i olika ålderskategorier, nyttjandegrad och 

a-priser per ålderskategori som bygger på 
standardkostnaden. Prognosen för befolknings-
utvecklingen utgör grunden för tilldelning av resurser och 
tas fram från statistiska centralbyrån, SCB. Förändringen 
av befolkningsprognosen inom ålderskategorierna mellan 
åren justeras i resursfördelningen. Avstämning sker vid 
bokslut mot kommunens invånarregister (KIR) och 
definitiv prislapp för budgetåret. 
 
Förutsättning för resursfördelning inom äldreomsorg 
Ett omfördelningsbeslut har fattats av kommunfull-

mäktige att äldreomsorgen successivt ska sänka 
kostnaderna över en 5- årsperiod (2018-2022) för att 
kunna anpassas till den beslutade resursfördelnings-
modellen, då äldreomsorgens kostnader ligger högt och 
bör sänkas med 19 mnkr för att nå målet att närma sig 
snittkostnaderna med jämförbara kommuner/ 
standardkostnaden. Förslaget är en baktung trappstegs-
modell där man succesivt minskar kostnaderna i 
verksamheten då strukturen samtidigt kommer att 
förändras.  
 

 
 

Det tillskapade utrymmet ska tillföras volymbufferten för 
att kunna finansiera demografiförändringar inom 
nämndernas verksamhet. Avstämning för äldreomsorgen 
ska göras mot nettokostnadsavvikelse årligen så att 
målet uppnås. Inom barn- och utbildning ligger 
standardkostnaderna rätt och har en budget som ligger 

rätt mot snittkostnaderna idag. 
 
Uppdrag om utredning äldreomsorg 
I samband med beslut om Välfärdsnämndens budget 
2019 den 2018-05-16 återremitterades nämndens 
budget och uppdrag gavs till kommunchef att se över 
konsekvenserna av beslut om att sänka kostnaderna 
inom äldreomsorgen med 19 mnkr och den 
resursfördelningsmodell som har beslutats samt att 
utreda de ekonomiska förutsättningar Välfärdsnämnden 
har. Utifrån utredningen föreslås att 
omfördelningsbeslutet tas bort och att utöka 

Välfärdsnämndens budget 2019 utökas med 6,0 mnkr. 
Detta innebär även att någon omfördelning av resurser 
från äldreomsorgen till volymbudgeten inte är möjlig 
2020-2022 med 15 mnkr. För att kunna ha kvar 
resursfördelningsmodellen krävs att det avsätts till 
volymbudgeten på annat sätt. Förslag till ny 
resursfördelning inom äldreomsorgen ska tas fram i 
november 2018 då omfördelningsbeslutet tas bort och 
var en förutsättning i resursfördelningsmodellen. 
 

Kommunfullmäktiges volymbudget 
I volymbudgetanslaget 2018 finns 6,0 mnkr avsatt för 
demografiska förändringar i befolkningen inom 
äldreomsorg och Barn- och utbildning.   
 

År 2018 2019 2020 2021 2022

Äldreomsorg minska sin nettokostnad (mnkr) 2 2 5 5 5

2

Trappa 4

Omfördelningsbeslut 9

(mnkr) 14

19
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Inom barn och utbildningsområdet har elever och barn 
ökat mer än vad som är prognostiserat under 2018. 
Prognosen uppskattas att vid årets slut kommer 
Kommunfullmäktige att behöva utfördela närmare 6 
mnkr till barn och utbildning för ökade antal barn och 
elever. Det innebär att den avsatta budgeten för 

volymökningar i stort töms.  
 
I SCB prognosen för befolkningsförändringar för år 2019 
utfördelas ytterligare 5,4 mnkr till nämnderna inom barn 
och utbildning och äldreomsorgen för volymökningar och 
skolmoduler. Föra att kunna kompensera verksamheten 
krävs det att volymbudgeten förstärks. Då den senaste 
skatteprognosen förbättrades förstärks volymbudgeten 
med 6,1 mnkr. I budget 2019 kommer det finnas 2,9 
mnkr utifrån ovan antaganden. 
 

Resursfördelning utifrån befolkningsförändring 

Målgrupp 

Föränd. 

befolkning 
2018-2019 

Tillägg eller 

borttag KB 
2019 

Förskola 8 0,6 

Förskoleklass -23 -0,9 

Grundskola 35                2,6 

Skolbarnomsorg 6-9 år -2 -0,0 

Skolbarnomsorg 10-12 år 3 0,0 

Gymnasium -2 -0,3 

Gymnasium över 18               0                0 

Summa BoU 19 2,0 
Äldreomsorg 65-79 år 26 0,4 

Äldreomsorg 80-89 år -7 -0,7 

Äldreomsorg 90+ 10 2,4 

Summa Äldreomsorg 29 2,1 
Livsmedel förskola 8 0,0 

Livsmedel förskoleklass -23 -0,0 

Livsmedel grundskola 35 0,1 

Livsmedel skolbarnoms. 1 -0,0 

Summa Livsmedel 21 0,04 

   

Demografibaserat anslag  69 4,2 

Moduler skola  1,2 

Summa, mnkr  5,4 

Ekonomiska ramar nämnder 2019 
Efter årets prioriterade avsättningar har nämnderna 
tilldelats totalt 11,8 mnkr. Kompensation för 
volymförändringar av demografin, ny politisk 
organisation, utökning Välfärdsnämnd, IFO för att skapa 
förutsättningar för budgetbalans 2019.  
 
*Löneökning och kapitalkostnader kompenseras till 
nämnder när lönerevision är klar samt aktiveringen av 

investeringarna görs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramar 
 
Kommunstyrelsen, mnkr 

2019 

Budget IB 2018 49,5 

Löneökning 2019, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Omorganisationer, löneenhet 2,6 

KS förfogande 1,0 

Ny politisk organisation 2,0 

Räddningstjänst 0,4 

Summa ram   55,7 
 

Välfärdsnämnd, mnkr 2019 

Budget IB 2018 224,4 

Löneökning 2019, tim och OB  samt 
kapitalkostnader* 

 

Omorganisationer 0 

Omfördelningsbeslut effektivisering -2,0 

Generell besparing 0 

Resursfördelning ÄO fler äldre 2,1 

Utökning ram (utredning KS IFO) 6,0 

Summa ram   230,5 
 

Barn -och utbildningsnämnd, mnkr 2019 

Budget IB 2018 217,4 

Löneökning 2019, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Omorganisationer -11,7 

Generell besparing KS förfogande -1,0 

Resursfördelning BoU 3,2 

Summa ram   207,9 
 

Fritid -och kulturnämnd, mnkr 2019 

Budget IB 2018 0 

Generell besparing -1,1 

Löneökning 2019, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Omorganisationer 12,8 

Summa ram   11,7 
 

Samhällsbyggnadsnämnd, mnkr 2019 

Budget IB 2018 101,1 

Generell besparing  

Löneökning 2019, tim och OB samt 
kapitalkostnader* 

 

Omorganisationer 2,3 

Resursfördelning livsmedel 0,04 

Summa ram   103,5 
 

Jävsnämnd, mnkr 2019 

Budget IB 2018 2,5 

Omorganisationer -2,0 

Summa ram   0,5 
 

Smånämnder, mnkr 2019 

Budget IB 2018 3,0 

Utökning Överförmyndarnämnd 0,15 

Neddragning valnämnd -0,3 

Summa ram   2,9 

*Överförmyndarnämnd, revision, Kommunfullmäktige 
och valnämnd 
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Drift och investeringsredovisning 
En god budgetföljsamhet är en förutsättning för en fungerande ekonomistyrning och därmed god ekonomisk 

hushållning. 

Ekonomiska ramar nämnder 2019 med plan 2020-2021 
 

Mnkr Budget Budget Plan Plan  Föränd 

Nämndernas ram, år 2018 2019 2020 2021 2019* 

Kommunstyrelsen  49,5 55,7 56,2 56,2  6,1 

varav Kommunstyrelsens förfogande 2,8 3,9 3,9 3,9  1,0 

Samhällsbyggnadsnämnd  101,2 103,5 103,5 103,5  2,4 

Barn- och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 -9,5 

Kultur -och fritidsnämnd  0 11,7 11,7 11,7 11,7 

Välfärdsnämnden 224,4 230,5 230,0 230,0  6,1 

Byggnadsnämnd 2,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 

Jävsnämnd 0,0 0,06 0,06 0,06  0,06 

Lönenämnd 2,5 0 0 0 -2,5 

Kommunfullmäktige 0,9 0,9 0,9 0,9  0,0 

Revisionen 0,7 0,7 0,7 0,7  0,0 

Överförmyndarnämnden 1,0 1,1 1,0 1,0  0,15 

Valnämnden 0,4 0,1 0,0 0,0 -0,3 

Summa nämnder 600,4 612,2 612,1 612,1 +11,8 

 

Resultatbudget  
 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Verksamheterna intäkter 215,0 94,7 112,7 113,2 113,8 

Verksamheternas kostnader -777,0 -703,7 -752,5 -768,9 -790,4 

Avskrivningar -22,3 -19,2 -20,7 -20,3 -21,7 

Verksamhetens nettokostnad -584,3 -628,2 -660,6 -675,9 -698,3 
            

Skatteintäkter 462,7 473,3 492,9 501,9 519,2 

Generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag 173,9 172,5 185,9 192,5 191,0 

Finansiella intäkter 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -5,1 -4,6 -4,9 -6,4 -5,1 

Skatter och finansnetto 635,1 641,1 673,9 688,0 705,0 
            

Årets resultat 50,8 12,9 13,3 12,0 6,7 

      
Budgeterat resultat % av 
skatter och bidrag 2,0 2,0       2,0 1,7 0,9 

 
För planperioden 2020-2021 kommer inte kommunen nå ett resultat på 2 % av skatter och generella bidrag 
med nuvarande ekonomiska förutsättningar. För att uppnå målet så krävs anpassningar i verksamheten i budget 
2020-2021. 
 

Balansbudget  
 

Balansräkning  
Mnkr  

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Anläggningstillgångar  443 476 587 812 893 

Omsättningstillgångar  212 212 212 212 212 
Summa tillgångar  655 688 799 1 024 1 105 

Eget kapital  281 255 269 283 297 

Skulder och avsättningar  374 432 535 741 808 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 655 688 799 1 024 1 105 
       

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser  218,4     

Borgensåtaganden  316,9     
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Investeringsbudget 2019 

med plan  
Nedan presenteras investeringsbudget 2019, samt plan 
2020-2021.  
 

Inriktningsmålet är att reinvesteringar inom den 
skattefinansierade verksamheten (efter avdrag för 
amorteringar på utlämnade lån och försäljningar) ska 
finansieras av avskrivningar och resultat till 100 %. Det 
motsvarar ca 34 mnkr i investeringsutgifter för budget 
2019. Inför budget 2019 redovisas investeringarna dels 
som nyinvestering och dels som reinvestering.  
 

Med reinvestering avses investeringar för att byta ut 
befintliga tillgångar. En reinvestering är inte en 
värdehöjande investering utan syftar till att behålla 
befintligt skick. Reinvesteringar kan också benämnas 
som löpande investeringar. En nyinvestering är en 

planerad och uttalad satsning på värdehöjande 
åtgärder. Exempelvis ny-, till- och ombyggnad. 
 
För budget 2019 är den totala investeringsvolymen 
132,1 mnkr varav 89,4 mnkr klassas som 
nyinvestering. Resterande del är reinvesteringar på 
42,7 mnkr. Den största investeringsutgiften är uppstart 
nytt äldreboende, ny- och ombyggnad av 
Centrumskolan samt reinvestering på Bruksskolan.  
 
Om man beslutar att bygga ny skola på Kungsmarken 
under år 2020 kommer man inte att behöva göra 

nyinvestering på 11 mnkr i budget 2019 på 

Bruksskolan. Utredning pågår och är ännu inte klar.  
 
Ny -och ombyggnation skolor strukturutredning 
Efter inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen ska 
förvaltningen utgå från befintlig struktur i 
skolutredningen. Den totala investeringsutgiften för 
utredningen är 225 mnkr inventarier fram till år 2023. 
Utöver de 225 mnkr så tillkommer inventarier på 1,6 
mnkr. 
 
Nytt äldreboende  
Den totala investeringsutgiften för nytt äldreboende är 

201 mnkr fram till år 2021. Först år 2021 beräknas 
aktiveringen av investeringen ske i redovisningen.  
 
Utöver de 201 mnkr så tillkommer investeringar för 
inventarier samt IT struktur (Datorer/larmsystem) på 
det nya boendet. Beräkningen är baserad på 
lägenheter, gemensamhetsutrymmen, personalytor, 
rehab, hemtjänstlokal, it struktur, lokaler för 
sjuksköterskor. Totala investeringsutgiften är 6,3 mnkr.  
 
Summering av kapitalkostnaden för 

strukturutredningarna inom omsorg och skola. 
Kapitalkostnaden förväntas öka med 23,5 mnkr för 
dessa strukturinvesteringar. Denna kostnadsökning 
med övriga merkostnader mm kräver effektiviseringar 
inom kommunen då detta kommer att tränga ut annan 
verksamhet.  
 

Sammanställning kommun 
 

Mnkr 
Budget  

2018 
Budget  

2019 
Plan  

2020 
Plan  

2021 

     
Reinvesteringar   28,9 42,7 43,5 32,3 

Nyinvesteringar  10,5 89,4 201,5 70,9 

Summa kommunen  39,4 132,1 245,0 103,3 
 
 

Redovisning per nämnd 
 

Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 
     

Summa Kommunen  39,4 132,1 245,0 103,3 
 
 

     

Kommunstyrelsen  3,0 1,5 2,1 0,6 
Data och nätverksprodukter 0,3 0,3 0,3 0,3 

Inventarier sammanträdesrum  0,2 0,0 0,0 

Uppföljningssystem 0,2 0,3 0,1 0,1 

Förändrad dokumenthantering  0,3 0,3 0,3 

Utbyte PC /satsning it skola 2,5 0,0 0,0 
         

0,0 

Ekonomisystem 0,0 0,6 1,5 0,0 
     

Barn- och utbildningsnämnd  1,7 1,0 2,0 1,6 

Förvaltningsledning 1,1 1,0 1,0 1,0 

Konst i offentliga miljöer 0,1 0,0 0,0 0,0 

Strukturutredning inventarier skolor, 
förskola 0 0 1,0 0,6 
     

Kultur och fritidsnämnd  0,0 0,3 0,2 0,2 

Konst i offentliga miljöer 0,0 0,1 0,1 0,1 

Kultur och fritid inventarier 0,0 0,15 0,1 0,1 
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Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget  

2019 
Plan 

 2020 
Plan  

2021 
     

Välfärdsnämnd  0,8 0,8 0,8 0,8 

Arbetstekniska hjälpmedel ÄO,STÖD,IFO 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gem. inventarier ÄO 0,5 0,5 0,5 0,5 

Larm ÄO 0,1 0,1 0,1 0,1 

Inv MuSoLy Magna Cura 0,1 0,1 0,1 0,1 

Strukturutredning inventarier äldreomsorg    6,3 

     

Samhällsbyggnadsnämnd 34,0 128,5 239,9 93,8 
     

Gata/mark reinvestering 5,1 3,6 2,1 1,6 
Beläggning och broarbete 0,8 0,8 0,8 0,8 

Gångbro Bråland 0,0 0,0 0,5 0,0 

Åtgärder gatubelysning 0,3 0,3 0,3 0,3 
GC Skolvägen 2,5 0,0 0,0 0,0 

Håby rondell 0,0 1,0 0,0 0,0 

Samhällsförbättrande åtgärder 0,5 0,5 0,5 0,5 

Broar Bruksvägen/Älven 1,0 1,0 0,0 0,0 

Gata/mark nyinvestering 5,1 7,6 10,6 9,6 
Beläggning  Möe 0,0 0,0 1,0 0,0 

Strategiskt fastighetsförvärv 0,3 0,3 0,3 0,3 

Utbyggnad bostad/industriområde 0,3 0,3 0,3 0,3 

Exploatering industriområde Västra Säleby 0,0 0,0 2,0 3,0 

Exploatering industriområde Östra Säleby 0,0 1,0 0,0 0,0 

Expoatering bostäder Korpås  0,0 0,0 1,0 1,0 

GC-väg Gläborg 0,0 0,0 2,0 0,0 

Expoatering omläggning Vadholmsvägen 1,0 2,0 0,0 0,0 

Expoatering Gläborgs industriområde 0,0 2,0 2,0 0,0 

Exploatering Håby södra industriområde 0,0 0,0 0,0 2,0 

GC utmed Stalevägen 0,0 2,0 0,0 0,0 

Gårvik strandzon 2,0 0,0 0,0 0,0 

GC Saltkällan 0,0 0,0 0,5 0,0 

Handikappanpassning lekplats 0,5 0,0 0,0 0,0 

Erosionsskydd Saltkällan 0,0 0,0 0,5 0,0 

Exploatering tomter Hällevadsholm 0,0 0,0 0,0 3,0 

Exploatering utbyggnad bostadsområde 
Tegelverket 1,0 0,0 0,0 0,0 

Hällevadsholm vändplan 0,0 0,0 1,0 0,0 
 

Fastigheter reinvestering 10,3 7,4 6,8 5,3 
Ombyggnation kommunala fastigheter 0,8 0,8 0,8 0,8 

Planerat underhåll kök Kungshöjdens 
förskola 2,4 0,0 0,0 0,0 

Handikappanpassning 0,1 0,1 0,1 0,1 

Ombyggnation Ekebacken 0,0 0,0 0,0 1,0 

Utvecklingscentrum Munkedal 2,0 2,0 2,0 2,0 

Upprustning Gullmarsalen forum 0,2 0,0 0,0 0,0 

Upprustning ledningsplatser 0,3 0,0 0,0 0,0 

Planerat underhåll Pipfabriken 0,0 2,0 1,0 0,0 

Planerat underhåll GA Kommunförrådet 0,0 1,0 0,0 0,0 

Planerat underhåll Dingle sporthall 0,0 0,0 1,0 0,0 

Planerat underhåll Sotarvillan  0,0 0,0 0,5 0,0 

Planerat underhåll Kungshöjdens förskola 3,0 0,0 0,0 0,0 

Säkerhetshöjande åtgärder 0,4 0,4 0,4 0,4 

Fiberanslutningar i verksamheten 0,1 0,1 0,0 0,0 

Energiåtgärder 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fastigheter nyinvestering 0,6 0,0 0,5 0,0 

Gårvik toalett 0,0 0,0 0,5 0,0 

Tillträdesskydd forum 0,4 0,0 0,0 0,0 

Skydd server/IT 0,2 0,0 0,0 0,0 
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Mnkr 
 Budget 

2018 
Budget  

2019 
Plan 

 2020 
Plan  

2021 
     

Städ reinvestering 0,2 0,2 0,2 0,2 
Städ allmänt 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kost reinvestering 0,3 0,7 0,8 0,8 

Inventarier matsal skolor 0,0 0,4 0,3 0,3 
Kommunala kök allmänt 0,3 0,3 0,5 0,5 

Park & skog reinvestering 2,6 1,3 0,6 0,6 
Nya bryggor Gårvik 1,0 0,0 0,0 0,0 

Div. bad,lek/ Handikappåtgärder badplats 0,3 0,3 0,3 0,3 

Redskap 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skogstraktor 1,0 0,0 0,0 0,0 

Sopmaskin 0,0 0,7 0,0 0,0 

Detaljplaner Plan och Bygg  0,8 0,8 0,8 0,8 
Detaljplaner 0,8 0,8 0,8 0,8 
 

Strukturutredningar skola, omsorg     

Strukturutredningar ÅR (mnkr) 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
plan 

2020 
plan 

2021 
plan 

2022 
plan 

2023 
totalt 

        

Strukturutredningar summa  9,0 107,0 217,6 75,00 10,0 7,0 425,6 
Äldreboende nyinvestering 1,0 50,0 100,0 50,0 0,0 0 201,0 

Inventarier samt it äldreomsorg 
nyinvestering se Äldreomsorg 6,3 mnkr  
år2021       

 

Skolutredning befintlig struktur 
nyinvestering 3,0 31,0 88,6 10,0 0,0 0 

 
132,6 

Skolutredning befintlig struktur  
reinvestering 5,0 26,0 29,0 15,0 10,0 7,0 

 
92,0 

Inventarier skola, förskola nyinvestering se 
BOU 1,6 mnkr       

 

*Strukturinvesteringar som planeras. Totalt 434 mnkr i investeringsbehov fram till år 2023 inkl inventarier.  
 

Specificering plan Skola 

 År (mnkr) 
 Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 Summa 

               
Skolutredning befintlig struktur          

Centrumskolan reinvestering 5,0 16,0       
Centrumskolan nyinvestering* 1,0 20,0 5,0      
Dingle förskola (reinvestering)            10   57,0 

Kungsmarkskolan reinvestering        7,0  
Kungsmarkskolan nyinvestering 
kök/cafeteria 2,0        
Ny förskola (Brudås)       35,0     
Ny skola på Kungsmarken 
(nyinvestering)       39,6    84 

Bruksskolan reinvestering  10,0     10,0      

Bruksskolan nyinvestering  11,0      31,0 

Munkedals skola reinvestering    15,0      
Munkedals skolan reinvestering 
trafiklösning   3,0      
Munkedalsskolan nyinvestering   9,0     28,0 

Hedekas reinvestering    5,0     

Hedekas nyinvestering    10,0    15,0 

Hällevadsholm reinvestering     10,0   10,0 

           

  8,0 57,0 117,6 25,0 10,0 7,0 225 
*förskola Dingle ingår 

 
 

337



Munkedals kommun | Mål och resursplan budget 2019 

Drift- och investeringsredovisning 
 

Sida 19 | 36 

  

Ekonomisk sammanställning 10 års översikt 
I tioårsöversikten redovisas kommunens ekonomiska utveckling och ställning och planerade utvecklingen under en 

tio-årsperiod. Redovisas gör resultaträkningen och balansräkningen för kommunen samt väsentliga nyckeltal.   

             

 Resultaträkning Utfall Utfall  Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan 

(Belopp i mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                     

Verksamhetens intäkter 123 105 116 125 189 215 95 113 113 114 

Verksamhetens kostnader -581 -584 -629 -656 -734 -777 -702 -752 -769 -790 

Avskrivningar -19 -16 -17 -19 -22 -22 -19 -21 -20 -22 

Verksamhetens nettokostnader -477 -495 -530 -550 -567 -584 -626 -661 -676 -698 

                     

Skatteintäkter 371,0 383 392 405 439 463 473 493 502 519 

Generella statsbidrag och                   
utjämningsbidrag 121,4 125 141 147 171 174 173 186 193 191 

Avgifter utjämningssystemet     -1 2 2           0         

Finansiella intäkter 2 3 3 2 0 3 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -6 -6 -7 -5 -5 -5 -7 -5 -7 -5 

Resultat före extraordinära 

poster 11 11 -2,0 1 40 51 12,9 13,3 12,0 7,0 

                     

Extraordinära intäkter 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0,0 -1 0 0 0 0 0 0 

Årets resultat 11 11 -2,0 0 40 51 12,9 13,3 12,0 7,0 

                    

Balansräkning            

(Belopp i mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                      
Anläggningstillgångar 382 388 386 420 428 443 510 587 812      893 

Omsättningstillgångar 118 123 129 129 213 212 213 212 212 212 

Summa tillgångar 500 511 515 549 641 655 723 799 1 024 1 105 

                     

Eget kapital 182 192 190 191 230 281 255 269 283 297 

Skulder 317 319 325 358 411 374 468 530 741 808 

Summa skulder 500 511 515 549 641 655 723 799 1 024 1 105 

                      

             

Nyckeltal kommunen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kostnader/intäkter                     

Årets resultat per invånare, kr 706 1046 -186 17 3 823 4 870 1 260 1 268 1 138 659 

Resultat enligt balanskrav 10 12 0 0 35 13 0 0 0 0 
Nettokostnadsandel av skatter                     

och statsbidrag inkl avskr, % 97 97 99 100 93 92 97 97 97 98 

Kassalikviditet 46 40 79 68 101         104         

Långsiktig betalningsförmåga                    

Soliditet, % 36 38 37 35 36 43 37 34 28 26 

Soliditet inkl. ansv.förb., % -11 -12 -10 -7,5 1,0 10 6,5 7,7 7,7 8,1 

Låneskuld                    

Låneskuld, mnkr 205 205 205 217 223 190 190 280 486 550 

Investeringsverksamhet                    

Nettoinvestering 33 36 24 41 21 52 39 132 245 103 

Självfinansieringsgrad % 93 74 63 46 294 143 82 26 13 28 

Självfinansieringsgrad 

reinvesteringar %                   349 111 80 74 109 

Resultat                    

Årets resultat 11 11 -2,0 0,0 40 51 12,9 13,3 12,0 7,0 

Årets resultat / skatteintäkter och 

generella statsbidrag (%) 2,3% 2,1% -0,4% 0,0% 6,5% 8,0% 2,0% 2% 1,7% 0,9% 

Kommunens skattesats 22:33 22:83 22:83 22:68 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 23:63 

                      

Invånarantal utfall 31 dec 10 173 10 205 10 243 10 205 10 361  10 423         

Invånarantal 1 nov utfall 10 187 10 226 10 204 10 226 

 

10 360 
 

 10 371         

Invånarantal 1 nov antagande 

budget   10 230 10 190 10 200 10 220 10 260 10 260 10 450 10 500 10 550 
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Finansiell analys  
Kommunen budgeterar för 2019 ett positivt resultat på 
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, dvs 
13,3 mnkr.   

 
Nettoinvesteringarna beräknas för år 2019 uppgå till 
132 mnkr vilket är väsentligt högre än för tidigare år. 
De senaste fem åren har snittet på investeringsvolymen 
uppgått till ca 30 mnkr.  
 

Ökningen under de kommande åren beror på en 
påbörjan av beslutad struktursatsning av kommunens 
äldreboende samt utifrån skolutredningen av ny och 
ombyggnation skolor. Åren 2019-2021 kommer 

investeringsvolymen totalt uppgå till 480 mnkr. Den 
höga investeringsvolymen innebär att budgeterat 
resultat tillsammans med årets avskrivningar inte räcker 
till för finansiering av investeringar. Inte heller 
likviditeten räcker till utan nyupplåning kommer att 
behöva ske. Det är viktigt för kommunens ekonomiska 
situation att investeringsnivån minskar efter att de stora 
strukturella satsningarna genomförts. 
 

Modell för finansiell analys 
Den finansiella analysen utgår ifrån den s.k. RK-modellen 
vilken innefattar fyra finansiella perspektiv – resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. Dessa är viktiga ur ett 
finansiellt perspektiv: det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att 
utifrån dessa identifiera eventuella finansiella möjligheter 

och problem och försöka klargöra om Munkedals 
kommun har god ekonomisk hushållning som föreskrivs 
i kommunallagen. 
 

 
 

Till varje perspektiv kopplas ett antal finansiella 
nyckeltal, dessa har till uppgift att belysa ställning och 
utveckling. 

Resultat- kapacitet 
 

Årlig förändring i procent  

År 2018 2019 2020 2021 

Nettokostnader 2,3  5,2  2,3  3,3  

Skatter och bidrag 2,1  5,1 2,3  2,3  

 
Ökningstakten av Skatter och generella statsbidrag 

minskar i den senare delen av planperioden. Delvis till 
följd av en svagare utveckling av arbetade timmar.   
 

Då kommunen har ökat antal invånare samt förbättrad 
prognos på kostnadsutjämningen så förstärks 
skatteintäkter och generella statsbidrag under 2019 
med 5,1 %.  
 
Nettokostnadsandel i procent 

År 2018 2019 2020 2021 

Verksamhetens 

nettokostnader 

 

94 

 

94 

 

94 

   

     95 

Avskrivningar 3,0 3,1 2,9 3,1 

Finansnetto -0,7 -0,7 -0,9 -0,7 

 
Den löpande verksamheten beräknas ta i anspråk 94 % 
av skatter och generella statsbidrag under 2019. Ett 
riktmärke är att den löpande verksamheten inte ska 
större andel av skatter och statsbidrag än 98 %. 
Budgetmässigt ser det bra ut de kommande åren. Detta 
förutsätter att verksamheterna har ekonomi och 
verksamhet i balans.  
 
Investeringsverksamhet i mnkr, och procent 

År 2018 2019 2020 2021 

Nettoinvesteringar (mnkr) 39 132 245 103 

Självfinansieringsgrad av 

reinvesteringar (%) 
111% 80% 74% 109% 

 
Investeringsvolymen för 2019 beräknas uppgå till 132 

mnkr. I investeringsplanen 2020-2021 ytterligare 348 

mnkr. Detta beror på en omställning av kommunens 

äldreboende och den skolutredning som pågår. Antalet 

äldreboenden kommer att minskas till tre. Samtidigt 

genomförs en stor insats på lokalerna inom skolan.  
 

Utifrån budgetförslaget innebär det att 
självfinansieringen  av reinvesteringar uppgår till 80 % 
för budget 2019. Det får till följd att kommunen inte 
klarar att egenfinansiera reinvesteringar. De stora 
investeringsutgifterna innebär att målet om 
självfinansiering av reinvesteringar på 100 % inte 
kommer att uppfyllas.  Till det kommer finansiering av 
nyinvesteringar vilka också måste göras med lånade 

medel. 
 
Årets resultat (mnkr, procent) 

 2018 2019 2020 2021 

Årets resultat (mnkr) 12,9 13,3 12,0 6,7 

Årets resultat av 

skatteintäkt/generellt 

statsbidrag (%) 

2% 2% 1,7% 0,9% 

Genomsnittligt resultat 

över 3 år (%) 
5,5% 2% 1,9% 1,5% 

 

Det budgeterade resultatet för 2019 är 13,3 i 
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Det innebär ett budgeterat resultat med 2 %.  
 

De kommande två planåren 2020-2021 kommer inte 
kommunens nå ett resultat om 2 % i förhållande till 
skatter och statsbidrag med nuvarande ekonomiska 
förutsättningar. Om det ska uppnås krävs de 
anpassningar i kommunens verksamheter.  
 

Lån, mnkr 2018 2019 2020 2021 

Låneskuld  190,0 280,0 486,3 549,8 

Amortering -4,3 -4,3 -4,3 -4,3 

Nylån     0 98,1 211,2 67,7 

Låneskulden förväntas uppgå till 280,0 mnkr 2019. 
Förutsatt att amortering kan ske som planerat. I 

• Vilken balans har 
kommunen haft över 
sina intäkter och 
kostnader över året 
och över tiden?

• Vilken kapacitet 
har kommunen att 
möta finansiella 
svårigheter på lång 
sikt?

• Föreligger några risker 
som kan påverka 
kommunens resultat 
och kapacitet

• VIlken kontroll har 
kommunen över 
den finansiella 
utvecklingen

Kontroll Risk

ResultatKapacitet
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beräkningen ingår, med utgångspunkt från det 
finansiella målet, att amortera 4,3 mnkr årligen.  
 
Antas föreslagen investeringsplan innebär det behov av 
nyupplåning. Fram till 2021 kommer, med utgångspunkt 
från lagd investeringsplan, amortering kommer 

nyupplåning krävas med 377,0 mnkr. För att år 2021 
beräknas vara 549,8 mnkr. 
 

I samband med att låneskulden ökar, kommer de ökade 
lånen innebära att kommunen blir sårbar och att 

finansiella ställning försvagas. 

Risk – kontroll 
 

Soliditet i procent 
Utfall 

2017 
2018 2019 2020 2021 

Soliditet 42,9 37,4 33,8 27,7 27,0 

Soliditet inklusive 

ansvarsförbindelsen 
9,5 6,6 7,8 7,9 8,9 

 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme, ju högre soliditet desto 
starkare finansiell ställning. Nyckeltalet soliditet visar 
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats 
med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium 
för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en 
längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv 
riktning. Det innebär att skuldsättningen minskar och 

att det finansiella handlingsutrymmet ökar. Soliditeten 
exklusive övriga pensionsförpliktelser har sjunkit de 
senaste åren beroende på svaga resultat.  
Som tabellen visar minskar soliditeten kommande år 
vilket förklaras av den höga investeringsnivån. 
Soliditeten inkl. pensionsavsättningar förstärks däremot 
under den kommande perioden.  
 

Kommunalskatt (kr) Munkedal 
Västra 
Götaland 

Riket 

Primärkommunalskatt 
2018 

23,63 21,30 20,74 

Total kommunalskatt  35,11 32,78 32,12 

 
Kommunalskatten är den viktigaste inkomstkällan. En 

viktig del av bedömningen av en kommuns finansiella 
kapacitet är vilken möjlighet kommunen kan påverka sin 
inkomstkälla. En redan hög kommunalskatt ger t.ex. ett 
mer begränsat handlingsutrymme att generera en 
intäktsökning denna väg. Den totala 
kommunalskattesatsen uppgår till 35,11 kr vilket är 
2,33 kr högre än för regionen och 2,99 kr högre än riket.  
 

Borgensåtagande (mnkr) 2018 

Kommunägda företag 341,7 

varav Munkedals Bostäder AB 300,0 

varav Dingle industrilokaler  6,0 

varav RKHF 35,7 

Föreningar 0,2 

Summa  341,9 

Borgensåtagande kr/invånare 32 715 

 
Borgensåtagande redovisas utanför balansräkningen 
men är för kommunen en stor post som medför en ökad 
risk och ger kommunen lägre handlingsberedskap. Det 
är främst till Munkedals Bostäder AB som kommunen 

går i borgen för. Under 2018 ökar borgensåtagandet 
gentemot bostadsbolaget då ytterligare 25 mnkr är 

beviljat i borgensram. 
 

Pensionsåtagande 
Pensionsskulden redovisas enligt den sk. 
blandmodellen. Förpliktelsen avser pensionsskulden till 
anställda från tiden före 1998. Pensionsförpliktelsen är 
en skuld till de anställda och redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Perioden för 
1998 betalades det inte in någon pension löpandeunder 
intjänandet av pensionsrätten. Det innebär att under 
ansvarsförbindelsen, utanför balansräkningen, finns en 
skuld som uppgår till 206,6 mnkr inkl. löneskatt. Denna 
pensionsförpliktelse, sjunker för fjärde året i 
rad. Totalt sett innebär dessa åtaganden en hög risk. 

Efter 1998 ändrades detta och en löpande inbetalning av 
pensionskostnaderna görs numera kontinuerligt. Inom 
en femårsperiod sjunker kostnader för 
ansvarsförbindelsen. Den senaste prognosen, från 
Skandikon finns nedan. 
 

Mnkr 

2018-

12-31 

2019-

12-31 

2020-

12-31 

2021-

12-31 

2022-

12-31 

Ansvarsförbindelse 
(inkl löneskatt) 210,5 206,6 202,2 198,5 190,8 

Pensionsskuld, intjänad 

tom 1997 169,4 166,2 162,7 159,7 153,6 

Löneskatt  41,1 40,3 38,7 38,7 

 

37,2 

 
Pensionskostnad 
 
Total pensionskostnad, mnkr  

  
Datum 31/12 2019 2020 2021 

    

Förändring av 

pens.avsättning -0,8 -0,7 -0,6 

Pensionsutbetalningar 8,8 8,9 9,1 

Premier 21,6 22,9 25,2 

Finansiell kostnad 0,3 0,3 0,3 

Löneskatt 7,3 7,6 8,2 

Summa kostnader 37,2 39,0 42,2 

 
Den senaste prognosen, från Skandikon, avseende de 
årliga pensionskostnaderna visar att inom de 
kommande åren kommer att öka något från 2019 på 37 
mnkr till 42 mnkr år 2021.  
 

  Avslutande kommentarer 
För att uppnå och god ekonomisk hushållning är det 
viktigt att ha en god balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Precis som det finansiella målet är uppsatt 
behöver resultatet stabilt uppgå till 2 %. Med en sådan 
resultatnivå klarar kommunen av att finansiera större 
delen av sin tillgångsökning med skatteintäkter, vilket i 
sin tur leder till att kommunen kan bibehålla sin 

finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. Det 
är väsentligt att bereda för högre driftskostnader i 
samband med stora investeringar. 
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Nämndsredovisning 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: 

 

Ansvarsområde 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsiktsplikt över 
övriga nämnder/bolag och förbund. 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. Därutöver har styrelsen ett samlat ansvar för utveckling av 
kommunen, central ekonomi- ,personal, lön-, kommunikations, kanslifunktion, social 
hållbarhet/folkhälsa/näringsliv. Översiktlig planering, säkerhetsfrågor, mm. Kommunstyrelseförvaltningen ska 
stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag. 

 
Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomisk ram, mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 

Kommunstyrelsen 49,5 55,7 56,2 56,2 

Ramförändring mellan åren -2,4 6,1 0,6 0 

Varav löner/kapitalkostnad -0,5 0*   

Effektiviseringskrav -0,8    

Utökning av ram 1,2 2,4   

Resursfördelning  0    

Varav flytt av verksamhet -0,4 2,6   

KS förfogande -2,1 1,1 0,6  

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 

 
 

Nettokostnader, mnkr 

 Budget 

2018 

Budget 

 2019 

Plan 

 2020 

Plan 

 2021 
Intäkter  -4,4 -10,0 -10,0 -10,0 
Personalkostnader  25,4 31,9 31,9 31,9 
Övriga kostnader  28,5 33,8 33,3 33,3 
Totalt, drift  49,5 55,70 56,2 56,2 

      

Kommunchef  22,4 24,8 24,8 24,8 

Personalavdelning  8,7 8,7 8,7 8,7 

Ekonomiavdelning  7,4 7,4 7,4 7,4 

Administrativa avdelningen  8,3 8,3 8,3 8,3 

Löne- avdelning SML  0,0 2,6 2,6 2,6 

KS förfogande  2,9 3,9 4,4 4,4 

Totalt, drift  49,5 55,7 56,2 56,2 
 

Främsta utökningen är utökning av budget för politisk organisation, kompensation till räddningstjänst samt 
återställa Kommunstyrelsens förfogandepost. Lönesamverkan har flyttats från lönenämnd till Kommunstyrelsen då 
den från 2019 blir avtalssamverkan. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt 
konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-08-12 §.
 
Inom Kommunstyrelsens budget finns ett anslag för folkhälsoarbete på 0,8 mnkr. Under hösten beslutar 
folkhälsopolitiska rådet om hur fördelningen av anslaget. Även anslag för samverkande kommuner och bolag och 
KS förfogandepost. Från 2019 kommer även budgeten för löneenheten ligga under Kommunstyrelsen. 
 
Investeringsbudget se sammanställning investeringar sid. 16 
 
lut Budget Förslag 
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Verksamhetsmål  
 
2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade 

mål i verksamheten  
2.4 Verksamhetsmål alla:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska 
energiförbrukningen, verka för att andelen förnybar energi ökar samt främja 
klimatsmarta transporter och kommunikation. År 2019 

Indikatorer Mål 

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

-3,0 % 

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

-10,0 % 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Löneavdelningens mål se sid 32. 

 
Framtid 

• Uppdatering av kommunens styr- och ledningssystem 
• Samordning av kvalitetsarbetet i kommunen. 
• Översyn av policy och styrdokument.  
• Stort fokus på att minska ohälsan 
• Digitala rutiner kommer att utvecklas bl a för ärendehandläggning, arkiv samt e-tjänster.  
• Arbetet med att säkerhetsklassa digitala system kommer att påbörjas.  
• Medborgarcentrums servicefunktion mot allmänheten ska utvecklas.  

 

        
          Dokumentarkivet, Fotograf Lotta Karlsson 

 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra 

aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling 

5.5  Resultatmål KS: Utarbeta en plan för att marknadsföra Munkedal som en 
attraktiv kommun År 2019 

Indikator   

Färdigställd handlingsplan   

Uppföljning av handlingsplan x 

5.6  Resultatmål KS: Utveckla och stärka det lokala näringslivet År 2019 

Indikatorer Mål 

Påbörja genomförandet av handlingsplan kopplad till Näringslivsstrategi (2017)   

Utvärdera det nybildade Näringslivsrådet (2017) x 

Uppföljning av handlingsplan x 

5.7  Resultatmål KS: Utveckla innovativa metoder för upphandling År 2019 

Indikatorer Mål 

Revidera nuvarande upphandlingspolicy  x 

Utarbeta en upphandlingsstrategi med tillhörande handlingsplan.  x 
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Kultur -och fritidsnämnd  
Ordförande: 

 

Ansvarsområde 
Allmän fritidsverksamhet, Allmän kulturverksamhet, bibliotek, idrotts och fritidsanläggningar, kulturskola, 
fritidsgård. 

 

Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomisk ram, mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 
Ramförändring mellan åren 0 11,7 0 0 

Kultur -och fritidsnämnd  11,7 11,7 11,7 
Varav löner/kapitalkostnad  0   

Effektiviseringskrav  -1,1   

Utökning av ram  0   

Varav flytt av verksamhet  12,8   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 
 

Nettokostnader, mnkr 

 Budget 

2018 

Budget 

 2019 

Plan 

 2020 

Plan 

 2021 
Intäkter  -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 
Personalkostnader  8,8 7,8 7,8 7,8 

Övriga kostnader  5,6 5,7 5,7 5,7 

Totalt, drift  12,8 11,7 11,7 11,7 

Nämnd      

Bibliotek, Skolbibl ytterskolor  2,7 2,7 2,7 2,7 

Allmän fritidsverksamhet  6,5 6,5 6,5 6,5 

Idrott och fritidsanläggningar  0,1 0,1 0,1 0,1 

Kulturverksamhet  0,9 0,9 0,9 0,9 

Turism  0,4 0,4 0,4 0,4 

Musik/kulturskola  2,2 1,1 1,1 1,1 

Totalt, drift  12,8 11,7 11,7 11,7 
 

Beslutet om integrerad musikskolan utifrån kulturskoleutredningen på -1,054 mnkr ströks i budget 2018 och 
tillfälligt kommunbidrag gavs från KS förfogande i avvaktan på att kulturskolan kommer igång. I budget 2019 får 
detta prövas och utredning kommer att redovisas. I budgetförslaget ligger att medlen ska återgå till 
Kommunstyrelsens förfogande. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar 
finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §. 

 
Investeringsbudget se sammanställning investeringar sid. 16 
 

Verksamhetsmål 
 

 

1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen 
  

1.2  Verksamhetsmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som 
gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2019 

Indikatorer Mål 

Alla anställda inom Kultur och fritid ska känna sig trygga (medarbetarenkät 2019)       92% 

 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten  

 

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

Indikatorer Mål 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 

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

25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
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7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare 

erbjudas idrott, fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet. 
  
  

Indikatorer Mål 

Mäta antalet uthyrda timmar i Örekilsgården. 250 

Antal utvecklingsmöten med föreningslivet. 3 

Skapa ett Allaktivitetshus (mötesplats för alla åldrar) 1 
 

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

2019 

Indikatorer Mål 

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

270 

Förstärka kulturens information på kommunens hemsida. Mäts via uttagen sidstatistik. 500 

 

8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår 

kommun 
8.1 Verksamhetsmål KoF: Fritidsgårdsverksamheten ska vara tillgänglig för 
kommunens ungdomar År 2019 
  

Indikatorer Mål 

Fritidsgårdens öppethållande, dagar/vecka 3  

Fritidsgårdsverksamhet i alla delar av kommunen (Svarteborg, C-Munkedal, 
Hedekas), antal kommundelar 

2 

Fritidsgården öppet under sommarlovet, dagar/vecka 3 

 

Framtid 
 

Kultur- och Fritidsnämnden står bl a. inför att: 

• Fortsätta arbeta metodiskt med att synliggöra ungdomarna i Munkedal tillsammans med föreningslivet, 
fritidsgården och andra nämnder inom kommunen. Att tillsammans skapa ett nätverk kring våra 
ungdomar. 

• Utveckla ljusfesten tillsammans med näringsliv och föreningsliv. 
• Förenkla Föreningsbidragen. 

 

Kulturhuset, Fotograf Jan-Olof Karlsson 
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Barn -och utbildningsnämnd 

Ordförande: 
 

Ansvarsområde 
Förskole-och fritidsverksamhet, grund-,sär- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning inklusive svenska 
för invandrare (SFI),  elevhälsovård, tillsynsansvar för friförskola, dagbarnvårdare, skolskjutsverksamhet, 
huvudmannaskap för förskola och skola.

 
Ekonomisk sammanfattning drift 
 

Ekonomisk ram, mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 

Barn och utbildningsnämnd 217,4 207,9 207,9 207,9 

Ramförändring mellan åren 1,2 -9,5   

Varav löner/kapitalkostnad 1,1 0*   

Effektiviseringskrav -2,1 -0,0   

Utökning av ram 2,0 0,0   

Resursfördelning  -0,1 3,2   

Varav flytt av verksamhet 0,3 -12,8   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. Flytt av Kultur och 
fritidsverksamhet till Kultur och fritidsnämnden. 
 

Nettokostnader, mnkr 

Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

 2019 

Plan 

 2020 

Plan 

 2021 
Intäkter -67,5 -46,8 -45,1 -45,1 -45,1 
Personalkostnader 184,0 182,6 175,8 175,8 175,8 

Övriga kostnader 94,5 81,6 77,2 77,2 77,2 

Totalt, drift       211,0 217,4 207,9 207,9 207,9 

Nämnd 0 0    

Kultur och fritid/bibliotek 13,0 12,8 0 0 0 

Barnomsorg 52,3 53,6 54,1 54,1 54,1 

Särskola 12,4 12,3 12,3 12,3 12,3 

Grundskoleverksamhet 82,6 85,4 86,9 86,9 86,9 

Gymnasieverksamhet 39,3 42,9 43,9 43,9 43,9 

Vuxenutbildningsverksamhet 7,0 5,7 6,0 6,0 6,0 

Övrig verksamhet 4,3 4,7 4,7 4,7 4,7 

Totalt, drift 211,0 217,4 207,9 207,9 207,9 
 

Främsta utökningen är förändring av elever i de olika åldersgrupperna där nämnden fått kompensation från 
kommunfullmäktiges volymbudget. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt 

konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §. Investeringsbudget, se 
sammanställning investeringar sid. 16 
Bokslut Budget Förslag 

Verksamhetsmål 
 

1. Inriktningsmål: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 

för hela befolkningen utifrån folkhälsoplanen 
  

1.2  Verksamhetsmål BoU: Alla ska ingå i ett meningsskapande sammanhang som 
gäller trygghet och hälsa på lika villkor  År 2019 

Indikatorer Mål 

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

Alla anställda inom Barn och Utbildning ska känna sig trygga (medarbetarenkät 2019)       92% 

 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i 
verksamheten  

 

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

Indikatorer Mål 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
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Munkedals kommun skall senast 2020-01-01 sortera ut 50 % av sitt matavfall i de 
kommunala verksamheterna. 

25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 

25 % av samtliga skolor/förskolor ska certifieras enligt "Grön flagg". Stiftelsen "HÅLL 
SVERIGE RENT" har tagit fram ett färdigt koncept anpassat för skolor/förskolor. 
Slutdatum 2020-01-01 

4 enheter 
påbörjar 

certifiering 

 

3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet 
både pedagogiskt och    
socialt från förskola och framåt. 
  

3.1 Verksamhetsmål BoU: Inom förskolan ska alla barn få språkförberedande stimulans  År 2019 

Indikatorer Mål 

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

97% 

 
3.2 Verksamhetsmål BoU: Vuxenutbildningen ska erbjuda kommuninvånarna 
utbildningar som matchar det lokala näringslivet och arbetsmarknadsbehovet År 2019 

Indikatorer Mål 

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

 

8. Inriktningsmål: Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun 
  

8.1 Verksamhetsmål BoU: Alla elever ska efter gymnasiet vara anställningsbara År 2019 

Indikatorer Mål 

Minska antalet ungdomar som är inskrivna inom kommunens aktivitetsansvar 77 

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

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

Alla elever ska ha gymnasieexamen efter fyra år  77 
 

Framtid 
Barn och Utbildningsnämnden står inför stora utmaningar som att: 
 

• Öka måluppfyllelsen hos alla elever 
• Rekrytera och bibehålla behöriga lärare i samtliga ämnen 
• Bidra till integrationsarbetet inom kommunen 
• Utveckla digitaliseringen inom förskola och skola 
• Jobba mot visionen för Utvecklingscentrum Munkedal, bland annat genom att utveckla ett Lärcentrum 

 i samarbete med Högskolan Väst.  
• Skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och ungdomar i kommunen 
• Förbättra barn och ungas möjligheter att påverka inför viktiga beslut 

 

        
         Skola, Fotograf Lotta Karlsson. 
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Välfärdsnämnd
Ordförande:
 

Ansvarsområde 
Äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ -och familjeomsorg,  
kommunal hälso- och sjukvård, tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, arbetsmarknadsåtgärder integration, LOV. 
 

Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomisk ram, mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 
Ramförändring mellan åren -3,4 0,1 -5,6 -5,0 

Välfärdsnämnd 224,4 230,5 230,0 230,0 
Varav löner/kapitalkostnad 2,1 0*   

Effektiviseringskrav ifo -6,3 0,0 -0,6  

Utökning av ram +4,6 6,0   

Effektivisering omfördelningsbeslut ÄO -2,0 -2,0 -0,0 -0,0 

Resursfördelning  0,0 +2,1   

Varav flytt av verksamhet -1,8 0   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 

Nettokostnader, mnkr 

Utfall 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

 2019 

Plan 

 2020 

Plan 

 2021 
Intäkter -81,8 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 

Personalkostnader 240,8         207,8 214,0 214,0 214,0 
Övriga kostnader 92,1 56,9 56,8 56,8 56,8 
Totalt, drift  251,0 224,4 230,5 230,0 230,0 

Nämnd 0 0    

Gemensamma kostnader 7,6 8,7 8,7 8,7 8,7 

Individ och familjeomsorg 56,1 46,5 52,5 51,9 51,9 

Vård och omsorg Sol, HSL* exkl. 

lokal,städ,kost** 

 
132,4 124,9 

 
125,0 

 
125,0 

 
125,0 

Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning LSS/SFB 

 

 
43,9           42,5 

 

 
42,5 

 

 
42,5 

 

 
42,5 

Arbetsmarknad 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 

Integration 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt, drift per verksamhet 251 224,4 230,5 230,0 230,0 
*Vård och omsorg om äldre enligt SoL och HSL samt öppna insatser 
**Lokal, städ och kost för äldreomsorg ligger på samhällsbyggnadsnämnd samt bostadsanpassning. 
Gem, kostnader: Förvaltningschef, avdelningschefer, bistånd, mas, färdtjänst, övergripande handläggare 

 
Främsta utökningen är förändring av äldre i de olika åldersgrupperna där nämnden fått kompensation från 
Kommunfullmäktiges volymbudget, omfördelningsbeslut Kommunfullmäktige har beslutat inom äldreomsorgen för 

att närma sig standardkostnaderna samt utökning till Individ och familjeomsorgen för att möjliggöra budgetbalans 
år 2019. Övriga omprioriteringar i den ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar finns i nämndens 
budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §. Investeringsbudget, se sammanställning investeringar sid. 16 
 
Omfördelningsbeslut: I samband med kommunens ekonomiska situation skulle en resursfördelningsmodell tas 
fram dels för att närma sig snittkostnader inom äldreomsorgen då Munkedal ligger högt. För att kunna göra en 
sådan resursfördelningsmodell krävdes ett omfördelningsbeslut att minska nämndens budget under 5 år  2018-
2022 med 19 mnkr för att närma sig snittkostnader och att kunna använda medlen för kommande års ökning av 
antalet äldre. I budget 2019 föreslår man att ta bort omfördelningsbeslutet och utreda vilka 
verksamhetsförändringar som behöver göras inför nästa planperiod 2020-2024 för att äldreomsorgens kostnader 
ska minska till samma nivå som för jämförbara kommuner. Återkomma med en realistisk plan i nästa års 

budgetarbete. 
 

Verksamhetsmål 
 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i 

verksamheten  
  

2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via 
utbildning och information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se 
demokrati, delaktighet och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling.  År 2019 

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

Inventering  
slutförd 

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

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

25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
 

Inriktningsmål: 4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd 

som behövs, när det behövs och utifrån behov 
 

4.1 Verksamhetsmål VFN: Behålla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i 
omsorgssektorn År 2019 

Indikatorer Mål 

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

Framtagande av plan klar 

Andel tillsvidareanställda medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget 90% 

Kostnader för konsulter ska minska (basår 2016) -20% 
 

4.2 Verksamhetsmål VFN: Verkställighet ska i första hand bestå av 
hemmaplanslösningar. Köpt vård ska i största mån undvikas   År 2019 

Indikatorer Mål 

Antal köpta vårddygn  -20% 
(2018) 

 

4.3 Verksamhetsmål VFN: Välfärdsteknologi och e-tjänster ska utvecklas i syfte att 
förbättra och effektivisera vård och omsorgsverksamheterna År 2019 

Indikatorer Mål 

Antal nya E-tjänster som startats upp 4 st 
 

4.4 Verksamhetsmål VFN: Ett bredare utbud av aktiviteter och gemenskap ska 

erbjudas tillsammans med föreningar och frivilliga. År 2019 

Indikatorer Mål 

Antal aktiviteter i samverkan med föreningar och frivilliga 10 st 
 

4.5 Verksamhetsmål VFN: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär 
försörjningsstöd och medborgare som har en insats inom sektorn. Sysselsättning ska ske 
genom samverkan mellan kommunens olika sektorer. År 2019 

Indikatorer Mål 

Antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie kommunala 
verksamheten 

10 pers. 

Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal praktikplatser 60 st 

Antal OSA-anställningar 15 st 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet- deltagare som börjat arbeta 20% 
 

Framtid 
 

Nämnden står inför en utmanande framtid inom samtliga områden 
• Rekrytera ny personal och att göra nämndens arbete attraktivt. 
• Behov av att göra förändringar för att möta upp de kostnadseffektiviseringar som krävs med nuvarande 

intäkter vilket innebär att man inte kan bibehålla den kvalitet som förväntas av både medborgare och stat 
• Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning. 
• Förändra och utveckla boendestrukturen inom äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov. 

 

      
       Hemtjänst, Fotograf Lotta Karlsson 
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Samhällsbyggnadsnämnd 
 

Ordförande: 
 

Ansvarsområde 
Kost -och städ verksamhet, fastighetsförvaltning, exploateringsverksamhet, gator och trafik, bygglov, detaljplaner, 
mät -och kart verksamhet, bostadsanpassning. 
 

Ekonomisk sammanfattning drift 

Ekonomisk ram, mnkr 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan  

2020 

Plan 

2021 
Ramförändring mellan åren 0,3 2,4 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 101,2 103,5 103,5 103,5 
Varav löner/kapitalkostnad 0,7 *   

Effektiviseringskrav -0,4 0,0   

Utökning av ram 0 0,0   

Resursfördelning  0,1 -0,04   

Varav flytt av verksamhet -0,1 2,3   

*Löne- och kapitalkompensation, är avsatt centralt och fördelas ut innevarande år. 
 

Nettokostnader, mnkr 

Bokslut 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

 2019 

Plan 

 2020 

Plan 

 2021 
Intäkter -23,3 -19,4 -19,4 -19,4 -19,4 

Personalkostnader 44,5           46,2           48,6           48,6           48,6 
Övriga kostnader 72,8 74,3 74,3 74,3 74,3 
Totalt, drift 94,4 101,2 103,5 103,5 103,5 

Gata mark 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Fastighet* 48,6 53,4 53,4 53,4 53,4 

Tekniska  5,3  6,7 6,7 6,7 6,7 

Park och skog 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

Kost 22,4 22,6 22,7 22,7 22,7 

Städ 8,8 9,2 9,2 9,2 9,2 

Bygg   2,3 2,3 2,3 

Totalt, drift 94,4 101,2 103,5 103,5 103,5 
*Inom fastighet ligger kostnader lokaler för samtliga verksamheter i kommunen( äldreomsorg, funktionshindrade, barnomsorg, grundskola mm.) 

**Bostadsanpassning ligger inom gata mark (äldreomsorg). 
 

Förändringen av nämndens ram beror främst på flytt av verksamhet pga. Den politiska omorganisationen, vilket 
innebär att byggenheten from 2019 ingår i sektor samhällsbyggnadsnämnden. Övriga omprioriteringar i den 
ekonomiska ramen samt konsekvensbeskrivningar finns i nämndens budgetskrivelse antagen 2018-09-12 §. 
Investeringsbudget, se sammanställning investeringar sid. 16 
 

Verksamhetsmål 
Bokslut Budget Förslag 

2. Inriktningsmål: Implementera de fyra övergripande miljömål med 

detaljerade mål i verksamheten  
2.1  Verksamhetsmål: Hållbar livsstil. Vi ska främja ett hållbart beteende via utbildning och 
information, erbjuda invånare och turister en hälsosam livsmiljö samt se demokrati, delaktighet 
och inflytande som viktiga medel i arbetet med hållbar utveckling. År 2019 

Indikatorer Mål 

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

Inventering  
slutförd 

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

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

25% 

2020 skall källsortering vara införd i alla kommunala verksamheter (100%). 50% 
 

2.2  Verksamhetsmål: Biologisk mångfald. Vi ska ha god kunskap om och kommunicera om 
kommunens naturmiljöer samt ta hänsyn till värdefulla naturmiljöer vid planering och 
exploatering. År 2019 

Indikatorer Mål 

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

Ängsmarken slås två gånger per år. Redovisas 2020-01-01 2 ggr/år 
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2.3  Verksamhetsmål:  God vattenstatus. Vi ska ha god kunskap om kommunens marina 
miljö, verka för en god marin livsmiljö samt verka för en god grund- och dricksvattenförsörjning. År 2019 

Indikatorer Mål 

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska 2020-01-01 ha minskat med 10 %. -7,5% 

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

2173 

 

2.4 Verksamhetsmål:  Hållbar energikonsumtion. Vi ska minska energiförbrukningen, verka 
för att andelen förnybar energi ökar samt främja klimatsmarta transporter och kommunikation. År 2019 

Indikatorer Mål 

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

154 

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

99,0% 

 

5. Inriktningsmål Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra 

aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling   

5.1  Resultatmål: Öka mängden färdigplanerad industrimark för ökad beredskap År 2019 

Indikatorer Mål 

Mängden färdigställd industrimark 20000 m2  
 

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

Indikatorer Mål 

Tomter ska finnas i samtliga kommundelar JA 

Särskild redovisning av tillgängliga kommunala tomter X 
 

5.3  Resultatmål: Minska antalet extern inhyrda fastigheter År 2019 

Indikatorer Mål 

Minska antalet inhyrda fastigheter (m2)  -150 m2 

(Grönskan och Munkbo räknas inte som externa inhyrda)   
 

5.4  Resultatmål: Aktivt marknadsföra tomter och mark genom deltagande i mässor År 2019 

Indikatorer Mål 

Minst en mässa per år 1 
 

6. Inriktningsmål Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att 

erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur. 
6.1 Resultatmål:  Arbeta med trygghet i bostadsområden (genomföra trygghetsvandringar) År 2019 

Indikatorer Mål 

Antal trygghetsvandringar per år 2 
 

6.2 Resultatmål:  Arbeta aktivt med att få privata intressenter att uppföra bostäder År 2019 

Indikatorer Mål 

En intressent per år 1 
 

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

Indikatorer Mål 

Redovisning 3 ggr/år (delår och årsbokslut) 3 
 

6.4 Resultatmål BN:  Öka antalet detaljplaner för bostäder och industrimark År 2019 

Indikatorer Mål 

4 planer per år 4 
 

6.5 Resultatmål:  Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden År 2019 

Indikatorer Mål 

Handläggningstid (dgr) (bättre nivå än mätningen 2016, 27 dgr) 25 

Informationsgivning via träff för allmänheten (antal träffar). 2 
 

Framtid 
• Svårigheter att rekrytera kompetent personal inom tekniska området. 
• Utmaningar är nybyggnation av äldreboende, nya områden för industrimark samt att flytta verksamhet från 

externt inhyrda lokaler. 
• Munkedal är inne i en aktiv och expansiv fas. Intresset för byggnation och etablering i kommunen märks 

tydligt i antalet pågående planarbeten samt förfrågningar om förhandsbesked och bygglov.   
• Öka samarbetet med grannkommunerna, Stora investeringar framöver 
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Gemensam verksamhet med 
andra kommuner 
 
Löne- och IT-verksamheten bedrivs med 
avtalssamverkan från och med 2019-01-01 med 
Lysekil och Sotenäs. Miljöverksamheten bedrivs i 
gemensam nämnd med Lysekil och Sotenäs. 
Räddningstjänsten bedrivs som förbund gemensamt 
med Lysekil och Uddevalla.  

Lönesamverkan 
Verksamhetsbeskrivning  
Från och med 2019-01-01 övergår man till 
avtalssamverkan och lönenämnden upphör. Den 
gemensamma löneenheten kommer fortsatt att 
organiseras inom Munkedals kommuns 
förvaltningsorganisation. Lönenämndens uppdrag är 
att fullgöra och ansvara för de samverkande 
kommunernas uppgifter vad avser: 
Löneadministration, support och utbildning i 
lönesystemets olika delar, support i tillämpning av 

lagar, avtal och regler, utdata och statistik 
(basutbud), systemförvaltning samt pensions- och 
försäkringsadministration.  

 
Ekonomisk översikt, ramförslag 
 

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 

Ramförändring mellan 
åren     

Lönesamverkan, 
Munkedals del 2,502 2,644 

 

2,724 

 

2,805 

Varav 
löner/kapitalkostnad  0,142 0,080 0,081 

Effektiviseringskrav     

Utökning av ram     

*Lönekompensation, är avsatt centralt och fördelas ut 
innevarande år. 
 

Den ekonomiska ramen för lönesamverkan ligger 
under Kommunstyrelsen. 
 
Detaljer och konsekvensbeskrivningar finns i 
nämndens budgetskrivelse antagen 7 maj 2018 §4.  
 
Verksamhetsförutsättningarna inför budgetarbetet 
2019 och plan för 2020–2021 är följande:  
• Kompensation för löneökningar och övriga kostnader 
är uppräknade med 3,0 %  

• Efter gjorda uppräkningar ska förslag till 
besparingsåtgärd göras år 2019 med 2,0 % vilket 
motsvarar 167 tkr.  

 
Istället för en kostnadsminskning med 2 % för år 
2019, enligt direktiv från SML-kommunerna, föreslås 
att löneenheten ska bibehålla nuvarande kostnadsram 
med uppräkning för löneökningar och övriga 
kostnader. Löneenheten föreslås istället ta över 
uppgifter som idag ligger på personalenheterna inom 
SML. Dessa uppgifter är följande:  
• Ansvara för fler delar gällande uttag av 
personalstatistik i Heroma  

• Ta över ansvaret för organisationsträdet i WinLas, 
KIA och förbättra organisationsträdet i Heroma  

• Öka information/utbildningsinsatserna inom 

personalsystemets olika delar för chefer och övriga 
användare.  
 

Ovanstående förslag är förankrat hos styrgruppen 
inom SML-Lön d.v.s. personalcheferna och lönechefen 
inom SML-kommunerna.  

Verksamhetsmål 

Nämnden har brutit ned samtliga 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål och föreslår 
nedanstående verksamhetsmål.  

Lönenämnden ger enhetschefen i uppdrag att se över 
verksamhetsmålet 1,1 till 60 %. 
 
1. Inriktningsmål  
Miljöaspekterna ska beaktas vid alla kommunala 
beslut.   

1.1 Verksamhetsmål: Verka för en minskning 
av pappersförbrukningen samt transporter av 
löneuppgifter till löneenheten. 

År 
2019 

Indikatorer Mål 

Inkommande löneunderlag till löneenheten på 
kontorspapper som arkiveras ska minska från 
2016 års nivå med:  

60   

 
2.1  Verksamhetsmål: Chefer ska få 
förbättrade kunskaper inom det 
löneadministrativa området för att på så sätt 
underlätta och kunna utföra sina ordinarie 
arbetsuppgifter med en ökad kvalité och höjd 
effektivitetsgrad.  

År 
2019 

Indikatorer Mål 

Löneenheten ska planera och genomföra bas-
utbildningar inom det löneadministrativa 
området för chefer inom SML-kommunerna. 

    6  

 
3.1 Verksamhetsmål: Styrdokument och 
lathundar ska vara uppdaterade och tillgängliga 
för anställda inom SML-kommunerna.  

År 
2019 

Indikatorer Mål 
Samtliga dokument som ligger på löneenhetens 
hemsida ska en gång per år gås igenom och vid 
behov revideras. 

100 % 

 
Samtliga dokument som ligger på löneenhetens hemsida 
ska en gång per år gås igenom och vid behov revideras  
 

 
Vit älg. Fotograf, Ingmar Pettersson 
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IT-samverkan 
Från och med 2019-01-01 föreslås en övergång från 
gemensam nämnd till avtalssamverkan inom IT-
området. Den överenskomna avtalssamverkan 
organiseras inom Lysekils kommuns förvaltnings-
organisation. Samverkande kommuner är Munkedal, 
Lysekil och Sotenäs. Värdkommun är Lysekil.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar IT-drift i respektive kommun. 
Verksamheten ansvarar utifrån fastställda 
förutsättningar och ramar för en effektiv och 
ändamålsenlig IT- försörjning, omfattande;  

Ansvarar för ändamålsenlig leverans av IT  
Upprätthållande av servicenivåer och kvalitet för 
tillhandahållna tjänster. Efterlevnad av regler, 
riktlinjer och styrande verksamhetsbehov.  
 
Förvaltning av strategiska planer för IT. Den 
gemensamma IT–enheten uppgift är att tillhandahålla 
IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils IT-miljö. 

 
Ekonomisk översikt, Ramförslag 
 
Ekonomisk ram, 
mnkr 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan  
2020 

Plan 
2021 

Ramförändring mellan 
åren     

It -samverkan, 
Munkedals del 1,942 1,962 

 
1,962 

 
1,962 

Varav 
löner/kapitalkostnad     

Effektiviseringskrav     

Utökning av ram     

 
Ramen för IT samverkan ligger inom 

Kommunstyrelsens ram. 
 
Investering 
Investeringar för IT ligger i Kommunstyrelsens 
investeringsbudget.de.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Miljönämnd 

 
Verksamhetsbeskrivning 
Samverkande kommuner är Lysekil, Sotenäs och 
Munkedal. Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalning 
av anslag till Miljönämnden. Syftet med den 
gemensamma nämnden och miljöverksamheten är att 
få ökad tillgänglighet och service, förstärkning av det 
miljöstrategiska arbetet och möjlighet till mer 
operativt tillsynsarbete. Minskad sårbarhet, ökad 
flexibilitet, utvecklad kompetens samt effektivitets 

och samordningsvinster.  
 

• Tillsyn -avgiftsfinansierad planerad tillsyn, löpande 
tillsyn och ej avgiftsfinansierad tillsyn 

• Ej avgiftsfinansierad myndighetsrelaterat arbete 
• Miljöstrategiskt arbete (lokala miljömål) 

 
Miljönämnden ska leda och ansvara för arbetet med 
att samordna utformningen av mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av nämndens verksamhet. 
Nämnden ska också göra framställningar i målfrågor 

till Kommunfullmäktige. Övervaka att de av 
fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och 
förvaltningen handhas på ett rationellt och 
ekonomiskt.    

 
Ekonomisk översikt Ramförslag.  

Ekonomisk ram, mnkr 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Plan  

2020 
Plan 

2021 

Ramförändring mellan 
åren     

Miljönämnd, Munkedals 
del 1,914 1,934 

 
1,934 

 
1,934 

Varav 
löner/kapitalkostnad     

Effektiviseringskrav     

Utökning av ram     

 
Ramen för miljönämnden ligger inom 
Kommunstyrelsens ram. 
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Övriga nämnder och bolag 
 

Verksamhetsbeskrivning 
 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 35 
ledamöter vilka väljs för en tid av fyra år. Fullmäktige 
väljer ledamöter i alla nämnder och styrelser samt 
fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet och 
eller annars av större vikt för kommunen. Sådana 
ärenden är mål och riktlinjer för verksamheten, 
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
nämndernas organisation och verksamhetsformer etc. 
I Munkedal sammanträder fullmäktige vanligen sju 
gånger per år. Sammanträdena är offentliga. 
 

Kommunens revisorer 
Kommunens revisorer utses av Kommunfullmäktige 
och granskar, på Kommunfullmäktiges uppdrag, enligt 
kommunallagen, reglementet och med iakttagande av 
god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom 
nämnderna. Revisionen ska pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt granska om 
räkenskaperna är rättvisande och nämndernas 
kontroll tillräcklig.  Det ingår även i revisorernas 
uppdrag att, i enlighet med lagen om god ekonomisk 

hushållning, uttala sig om kommunens resultat är 
förenligt med de mål för den ekonomiska 
förvaltningen som fastställts av Kommunfullmäktige.  
 
8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Förslag till budget för 
revisorernas verksamhet ska upprättas av 
fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 
 
Överförmyndare 
Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk, 
lagstyrd och kontrolleras av Länsstyrelsen och 

Justitieombudsmannen.  Om någon pga. sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka 
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person 
skall tingsrätten besluta om godmanskap för honom 
eller henne. När det föreligger fara för skadliga 
handlingar eller huvudmannen förlorar kontrollen över 
sina tillgångar kan det bli aktuellt att utse förvaltare. 
Överförmyndaren har tillsyn över gode männen och 
förvaltarna. När det gäller uttag från spärrat konto, 
köp/försäljning av fast egendom och andra 

ekonomiska beslut måste överförmyndarens tillstånd 
inhämtas. När huvudmännens egna inkomster inte 
räcker till att arvodera gode mannen eller förvaltaren, 
är det kommunen som måste ta den kostnaden. 

Valnämnd 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val 
till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart 
fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-
parlamentet som äger rum vart femte år samt för 
kommunala folkomröstningar. Valnämnden har 5 
ledamöter.  

 

 

 

 

 

  
Jävsnämnd 
Jävsnämnden ansvarar för tillsyn, beslut och övrig 
myndighetsutövning i ärenden där 
samhällsbyggnadsnämnden normalt skulle ha 
ansvaret, men på grund av jäv inte kan fatta beslut. 
 

Ekonomisk översikt, Ramförslag 

 

År   2018 2019 2020 2021 

Smånämnder, mnkr   3,0 2,9 2,8 2,8 

Ramändring   0,4 -0,2 -0,1 0,0 

Kommunfullmäktige   0,9 0,9 0,9 0,9 

Revisionens ram   0,7 0,7 0,7 0,7 

Överförmyndarnämnden   1,0 1,1 1,1 1,1 

Valnämnden   0,4 0,1 0,0 0,0 

Jävsnämnd   0,6 0,6 0,6 

 

Ramförändring 
Förändrad ram för Överförmyndarnämnden med 
0,150 mnkr. Valnämnden som får en ramminskning 
på 0,300 mnkr då kommunvalet var 2018. Det 
kvarstår 0,100 mnkr till europavalet 2019.  

 
 

 
Möte, fotograf Lotta Karlsson  
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Räddningstjänsten mitt Bohuslän 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Den kommunala räddningstjänsten kan endast drivas 
i kommunal regi enligt gällande lagstiftning Lagen om 
skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige i Lysekil och 
Munkedals kommuner har fattat beslut om att 
gemensamt bilda ett kommunalförbund för att bedriva 

räddningstjänst i. Från och med 2015 ingår även 
Uddevalla kommun som medlem. Administrationen 
sköts av Uddevalla kommun. 
 
Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN ansvarar för all 
räddningstjänst. Räddningstjänsten har också 
uppdraget att arbeta med Lysekil, Munkedal och 
Uddevallas kommuners planering inför allvarliga 
störningar/händelser. Beredskapssamordning vid 
extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Där är dock kommunstyrelsen i respektive 
kommun den politiska instansen. Räddningstjänsten 

deltar även aktivt i kommunernas övriga 
säkerhetsarbete. Räddningstjänsten MITT BOHUSLÄN 
styrs av en politisk direktion. Direktionen styrs med 
två ordinarie och två suppleanter från respektive 
medlemskommun.  I direktionen tas alla politiska 
beslut vilket innebär att denna utgör både 
kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i ett och 
samma beslutande organ. Direktionen beslutar om 
mål och inriktning av räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
verksamhet och utgör även myndighet för 
räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det 

finns ett förbunds/räddningschef som leder 
verksamheten. 

 

Ekonomisk översikt 

 
Ekonomiskt 
ramförslag, mnkr 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan  
2020 

Plan 
2021 

Ramförändring  
mellan åren  0,5 0,4 0,4 

Räddningstjänst Mitt 
Bohuslän 10,5 11,0 

 
11,4 

 
11,8 

 
Munkedals andel i räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
ingår i Kommunstyrelsens ram enligt ovan. 
 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har 
inkommit med förslag till budget 2019 och plan 2020-
2021. Förbundsdirektionen har godkänt förslaget 
2018-04-04  § 11. 

Medlemsavgiften för drift samt pensioner 

Indexeringar för medlemsavgiften har gjorts med 
prisindex enligt upprättad överenskommelse mellan 
förbundet och medlemskommunerna.  
Medlemskommunernas pensions- 
åtaganden (pensioner) och långfristigt tagande 
(pensionsavsättning), baserar på beräkningar gjorda 
av KPKV.  
PKV 2,8 % (avser ökade pensionskostnader)=2,7 % 
68,4*1,028= 70,4 mnkr.  
 
Medlemsavgift förbundet 2019 (drift) 70,4 mnkr, 
varav Munkedals medlemsavgift blir 9,9 mnkr. 

Medlemsavgift för förbundets pensioner 5,0 mnkr, 
varav Munkedals avgift blir 0,7 mnkr.  

Långfristigt åtagande för förbundet 

(pensionsavsättning) är 2,4 mnkr, varav Munkedals 
avsättning blir 0,3 mnkr. 
 
Sammanfattningsvis föreslår förbundet att Munkedals 
medlemsavgift för 2019 skulle uppgå till 11,0 mkr 
(fördelningsnyckel 14,13 %). 
 
Detta innebär att medlemsavgiften för (drift och 
pension och avsättning är);. 
År 2019: 11,0 mnkr 
År 2020: 11,4 mnkr 
År 2021: 11,8 mnkr 
 

Kommunfullmäktiges 
protokoll  
Mål -och resursplanen har reviderats utifrån gällande 
beslut. Dnr: KS 2017-5 
 

Antaget KF 2018-09-27  §x 

• Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen är 
oförändrad för år 2018, dvs 23,63 kr. 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
nämndernas budgetramar för 2019, med plan för 
2020-2021. Välfärdsnämnden föreslås få en 
utökad budgetram med 6,0 mnkr för att nämnden 
ska ha rimliga förutsättningar att ha budgetbalans 
år 2019 utifrån kommunstyrelsens uppdrag till 
kommunchef. Finansieringen av utökningen sker 
genom den förbättrade skatteprognosen i april. 

Under 2018 har ledningen för sektor Omsorg 
uppdraget att fortsätta arbetet med att genomföra 
verksamhetsförändringar som minskar den 
ekonomiska obalansen 2018 och som bidrar till 
budgetbalans 2019 uppnås. Genomförda 
verksamhetsförändringar ska redovisas i 
delårsrapporten för augusti samt årsbokslutet för 
sektorn. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar förstärka 
volymbudgeten med 6,1 mnkr utifrån den senaste 
förbättrade skatteprognosen i april.   

 
3. Kommunfullmäktige beslutar fastställa 

investeringsramen för år 2019 till 132,1 mnkr. De 
prioriterade investeringsprojekten redovisas i MRP. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en 

låneram för nyupplåning för investeringar under 
2019 på 98 mnkr. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen 

har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning. 
 

6. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
budgetram till 11,0 mnkr år 2019. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort det 

finansiella effektiviseringsmålet utifrån det 
uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 
2018-05-16 §100: ”Verksamhetens nettokostnad 
för individ- och familjeomsorgen ska minska och 

ska var mindre än 42,9 mnkr år 2019. 
Utgångsvärde 2015 51,6 mnkr”  
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8. Kommunfullmäktige beslutar att den långsiktiga 
målsättningen är att individ- och familjeomsorgen 
nettokostnadsavvikelse i mnkr ska vara i nivå med 
liknande kommuner inom individ- och 
familjeomsorg. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar att 

omfördelningsbeslutet som togs i samband med 
resursfördelning inom äldreomsorgen för att 
närma sig snittkostnaderna tas bort utifrån det 
uppdrag kommunchef fick av kommunstyrelsen 
2018-05-16 §100 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunchef i 

uppdrag att utreda vilka verksamhetsförändringar 
som behöver göras för att äldreomsorgens 
kostnader ska minska till samma kostnadsnivå 
som gäller för jämförbara kommuner inom 
äldreomsorg. Verksamhetsförändringarna ska 
genomföras inom under åren 2020-2024.  

 
11. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomienheten 

tar fram förslag på en ny resursfördelningsmodell 

till äldreomsorgen. Nuvarande resurs-
fördelningsmodell inom äldreomsorgen utifrån de 
parametrar man har inte är optimal. Nytt förslag 
till resursfördelning ska presenteras till november 
2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 158  Dnr: KS 2018-527 

Översyn av medborgarråd 

Sammanfattning 

Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Kommunfullmäktige beslutade 
2018-06-27, § 53 att bifalla motionen.  

Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet 
för råden. 

I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 

Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 

Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-13, § 138 att återremittera ärendet för att 
ha en kompletterade dialog med berörda organisationer. 

Beredning 

Beslut kommunstyrelsen 2018-06-13, § 138. Beslut arbetsutskottet 2018-05-30, 
§ 134. Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-
19. Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 158 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 
Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2021-03-31. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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KOMMUNSTYRELSEN 

§ 138     Dnr: KS 2018-527 
 
Inrättande av medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som 
ska representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att 
höja delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-19. 
Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Arbetsordning för 
medborgarrådet, daterad 2018-04-19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
05-30, § 124. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Forts § 138 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 
funktion ska ske senast 2021-03-31. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Återremiss för att ha 
en kompletterande dialog med berörda organisationer. 
 
M-gruppen: Återremiss för att kommunstyrelsen ska ges uppdraget att i dialog 
med medlemmarna i nuvarande råd samt representanter för kommunens 
ungdomar, efter att mål fastställts av kommunfullmäktige för kommande 
medborgarråd, arbeta fram ett förslag till Medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Ove Göransson (V) och SD-gruppen: 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 ärendet återremitteras. 
 
Ordförande ställer proposition på S-gruppen med fleras motivering till återremiss 
samt på M-gruppen motivering till återremiss och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt S-gruppen med fleras motivering till återremiss. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 

 Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärenden för att ha en 
kompletterande dialog med berörda organisationer. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 124    Dnr: KS 2018-527 
 
Inrättande av medborgarråd i Munkedals kommun 
 
Sammanfattning  
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som 
ska representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att 
höja delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala 
pensionärsrådet där representanter utses av pensionärsorganisationerna i 
kommunen och Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter 
utses av handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller 
övergripande frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället 
inrätta ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden 
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala 
tjänstemän adjungeras efter behov. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-04-19. 
Översyn av medborgarråden, daterad 2018-04-19. Arbetsordning för 
medborgarrådet, daterad 2018-04-19. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 124 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 

funktion ska ske senast 2021-03-31. 
 
Yrkande 
 
Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C) och Matheus Enholm (SD): Bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Hans-Joachim Isenheim (MP): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals 
kommun från och med 2019-01-01. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för 

Medborgarrådet att gälla från och med 2019-01-01. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för 
handikappfrågor samt Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-
12-31. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets 

funktion ska ske senast 2021-03-31. 
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  2018-04-19 Dnr: KS 2017-527
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Inrättande av Medborgarråd i Munkedals kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett Medborgarråd i Munkedals kommun från 
och med 2019-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsordning för Medborgarrådet att 
gälla från och med 2019-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala rådet för handikappfrågor samt 
Kommunala pensionärsrådet från och med 2018-12-31. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska ske 
senast 2021-03-31. 

Sammanfattning 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som ska 
representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet 
där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och 
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor där representanter utses av 
handikappförbundets intresseorganisationer. 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande 
frågor. 
 
Förvaltningen föreslår nu att kommunfullmäktige ska upplösa Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor och istället inrätta 
ett Medborgarråd med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Rådet ska ha två dialog- och informationssammanträden per år där kommundirektör 
och förvaltningschefer ska delta. Vid behov ska råden sammankallas för särskilda 
ärenden som behöver behandlas. Övriga kommunala tjänstemän adjungeras efter 
behov. 
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  
Ekonomi 
Arvodeskostnaderna kan komma att påverkas. På vilket sätt är dock oklart då 
kommunens arvodesbestämmelser ska ses över inför 2019. 
Totala arvodeskostnaderna för KPR och KRF var för 2016 77 472 kr och för 2017 
71 142 kr. 

Folkhälsa 
Ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. 

Barnkonventionen 
För att leva upp till detta steg i planen måste sammanhang skapas där barn och 
unga har en plats, där de blir lyssnade på och där deras åsikter också värderas. Ett 
forum där barn och unga har möjlighet att tycka till om kommande beslut och där de 
görs delaktiga i den demokratiska processen och därmed också samhällsutvecklingen 
är viktigt och grundläggande för att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd 
där barn och unga inkluderas utgör därför en viktig grund för att leva upp till 
målsättningen i kommunens handlingsplan såväl som för genomförande av 
Barnkonventionens intentioner generellt. 

Inga ytterligare konsekvenser 
 
 
    
     

 

 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga sektorchefer 
Kommunchef 
Pensionärsorganisationerna 
Intresseorganisationer under HSO  
Styrelsen för Munkedals Förening för Unga (MFFU) 

Peter Berborn 
 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
Kommunledningskontoret  
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Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Administrativa enheten 
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Inledning 
 
Karin Blomstrand (L) inkom 2017-10-02 med motion om att i samband med den 
politiska omorganisationen även se över kommunala pensionärsrådet och 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Översynen ska belysa storlek och 
sammansättning av råden, vem som utser representanter i rådet och vem som ska 
representera kommunen i råden samt rådens arbetsordningar med syfte att höja 
delaktighet och påverkansmöjlighet för råden. 
 
Bakgrund 
 
I dagsläget finns det två medborgarråd i kommunen. Kommunala pensionärsrådet 
(KPR) där representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen och 
Kommunala rådet för funktionhindersfrågor (KRF) där representanter utses av 
intresseorganisationer under handikappförbunden. 
 
Enligt arbetsordningarna är syftet med råden är att ha ett organ för samråd och 
ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för organisationerna 
och kommunen i frågor som rör brukarna. Råden ska vara referensorgan i frågor 
som rör funktionsnedsatta och/eller pensionärer. 
 
KPR består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs 
av pensionärsorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant 
väljs av kommunstyrelsen. 
KRF består av åtta ordinarie ledamöter och sju ersättare. Sex av ledamöterna väljs 
av brukarorganisationerna och ordförande samt ytterligare en representant väljs av 
kommunstyrelsen. 
 
Råden sammanträder fyra gånger per år på samma dag. De har separata 
dagordningar men sammanträdena överlappar varandra när det gäller övergripande 
frågor. 
 
Syfte 
 
Översynen ska belysa storlek och sammansättning av råden, vem som utser 
representanter i rådet och vem som ska representera kommunen i råden samt 
rådens arbetsordningar med syfte att höja delaktighet och påverkansmöjlighet för 
råden. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 samarbetat med många 
kommuner och landsting för att utveckla system och metoder för att skapa 
delaktighet för medborgarna. 
 
I Munkedals kommun har man bland annat inrättat en fullmäktigeberedning, 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som 
rör kommunens verksamhet och utveckling. Medborgardialogen ska också ge 
förutsättningar för att tillvarata kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen 
ansvarar även för att föra ut frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog 
och förankring. 
 
Kommunfullmäktige antog 2017-11-23 § 94 Handlingsplan för Barnkonventionen. 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.  
Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn och unga rätt att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör dem. 
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Ett steg för att kunna implementera Barnkonventionens intentioner i den 
kommunala beslutsprocessen är att skapa en struktur där barn och unga kan 
uttrycka sin mening och höras i frågor som rör dem. 
 
Metod 
 
Enkätundersökning 
En enkätundersökning i syfte att inhämta rådsmedlemmarnas synpunkter har 
gjorts. Enkäten skickades ut i december med önskan om svar senast den 31 
december. Frågorna som ställdes var utformade med rådens arbetsordning som 
underlag och de var: 
 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet till delaktighet och inflytande? 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har tillgång 
till ett forum för samråd, information och kommunikation? 

3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av rådet har 
möjlighet att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som 
rör organisationens medlemmar? 

5. Hur upplever du som medlem av rådet att återkopplingen från förvaltningen 
är? 

 
Även representanter från förvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig via en 
enkät med liknande frågeställningar. 
 
Remiss 
En remiss har ställts till KPR och KRF där råden bereddes möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. 
 
Samråd 
Samråd har skett med representanter från styrelsen för Munkedals Förening för 
Ungdomar (MFFU) den 22 februari.  
 
Information 
Information på KPR/KRF sammanträde 24 april. 
 
Resultat 
 
Enkätundersökning 
För KRF var svarsfrekvensen på 55 % (5 svar av 9 utskickade enkäter) och för KPR 
var svarsfrekvensen på 60 % (6 svar av 10 utskickade enkäter). 
Det är svårt att dra någon slutsats av svaren då de på vissa av frågorna var en 
ganska spridd uppfattning. Dock kunde man på vissa frågor se tydliga tendenser åt 
ett håll. 
 
Resultat KRF: 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
till delaktighet och inflytande? 
Svar: 4 av 5 svarade att man tycker att man har bra möjlighet till 
delaktighet och inflytande. 
 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har tillgång 
till ett forum för samråd, information och kommunikation? 
Svar: Alla 5 svarade att man upplever tillgången till ett forum för samråd, 
information och kommunikation som bra eller mycket bra.  
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3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 
Svar: 3 av 5 svarade att man tycker att möjligheten att ta upp frågor av 
övergripande karaktär är bra eller mycket bra. Dock svarade 2 att man 
upplever att möjligheten är liten. 
 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av KRF har möjlighet 
att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter som rör 
funktionsnedsatta? 
Svar: 3 av 5 tycker att möjligheten att ta initiativ och arbeta för 
förändringar är mycket bra. De andra 2 tycker att möjligheten är liten. 
 

5. Hur upplever du som medlem av KRF att återkopplingen från förvaltningen 
är? 
Svar: 3 av 5 svarade att återkopplingen är bra eller mycket bra. Dock 
svarade 2 att återkopplingen är ganska dålig. 

 
 
Resultat KPR: 

1. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet till delaktighet och inflytande? 
Svar: 3 av 6 svarade att man tycker att man har bra möjlighet till 
delaktighet och inflytande och de andra 3 svarade att möjligheten upplevs 
som liten. 
 

2. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har tillgång till ett forum för samråd, information och kommunikation? 
Svar: 4 av 6 svarade att man upplever tillgången till ett forum för samråd, 
information och kommunikation som bra. 2 svarade att de upplever 
tillgången till ett forum för samråd, information och kommunikation som 
liten. 
 

3. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet att ta upp frågor av övergripande karaktär för diskussion? 
Svar: 3 av 6 svarade att man tycker att möjligheten att ta upp frågor av 
övergripande karaktär är bra. 3 svarade att man upplever att möjligheten är 
liten. 
 

4. I hur stor utsträckning upplever du att du som medlem av pensionärsrådet 
har möjlighet att ta initiativ till och arbeta för förändringar i verksamheter 
som rör pensionärer? 
Svar: 5 av 6 tycker att möjligheten att ta initiativ och arbeta för 
förändringar är liten. 1 svarade att man upplever möjligheten som bra. 
 

5. Hur upplever du som medlem av pensionärsrådet att återkopplingen från 
förvaltningen är? 
Svar: 5 av 6 svarade att man upplever återkopplingen som ganska dålig. 1 
svarade att återkopplingen upplevs som bra. 
 

Efter en sammanställning av svaren från båda råden kan man utläsa att de flesta 
upplever möjligheten till delaktighet och inflytande samt att tillgången till ett forum 
för samråd, information och kommunikation som bra. 
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Hur man upplever att möjligheten att ta upp frågor av övergripande karaktär är 
mer spritt. Lite mindre än hälften upplever möjligheten som liten och lite mer än 
hälften upplever möjligheten som bra. 
 
Det är dock ganska tydligt att man upplever möjligheterna att ta initiativ och arbeta 
för förändringar som liten, då totalt har 7 av 11 svarat så. 
 
Återkopplingen från förvaltningen upplevs som ganska dålig (totalt 7 av 11). 
 
Enkäten gav också möjlighet att lämna kommentarer, vilka redovisas här: 
 
”Svårt att få svar på frågor då tjänstemän uteblir – upplevs som nonchalant”. 

”Tar för lång tid att få igång datorer mm. Sånt borde vara färdigt innan”. 

”Råden är en viktig kanal mellan föreningarna i kommunen och de olika 
företrädarna inom kommunens förvaltningar”. 

”Råden är en mycket viktig del i samarbetet mellan föreningarna och kommunen. 
Föreningen är en viktig länk och fungerar mycket bra”. 

”Det är positivt är att råden vet vilka frågor som tas upp i det andra rådet då 
personerna kan ha samma problem som gäller både KPR och KRF. Inga vattentäta 
skott”. 

”Rådet är ett viktigt organ för föreningarna att föra fram åsikter samt för 
information och arbete för pågående och kommande verksamhet”. 

Resultat förvaltningen: 
Förvaltningens uppfattning av rådens påverkansmöjligheter, delaktighet och 
inflytande är att den inte är så stor. Rådens möjligheter att ta initiativ för att arbeta 
mot förbättringar uppfattas som liten. Ingen använder sig av råden för samråd 
innan beslut ska tas som rör målgruppen. 
Anledningarna som anges till varför är att råden upplevs som negativa, att råden 
har svårt att lyfta sig från detaljnivån, att den långtgående delegationen från 
kommunstyrelsen gör att det inte legat i förvaltningens syfte att söka stöd för 
annan uppfattning. 
 
Råden uppfattas inte som en instans dit man vänder sig för att få synpunkter i 
övergripande och strategiska frågor. 
 
Remiss 
KPR ställde sig 2018-02-20 § 7 bakom svar inlämnat av SPF Munkedal. 
 
De synpunkter som framhålls av KPR är: 
Att ersätta KPR och KRF med ett Medborgarråd kommer att omöjliggöra dialogen 
mellan kommunen och föreningarna. De framhåller att då andelen äldre i samhället 
kraftigt kommer att öka under de kommande åren blir de frågor som berör 
pensionärer och funktionshindrade en allt större del av kommunens vardag. 
De skriver i sitt svar att ungdomsrepresentanter förmodligen har ett begränsat 
intresse för att avsätta tid för dialog med kommunen om en bra färdtjänst, 
rabatterade busstransporter för pensionärer eller utökade trygghetsboenden. 
KPR har svårt att se hur två fasta dialog- och informationssammanträden per år ska 
kunna avhandla väsentliga frågor för alla representerade organisationer. 
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De föreslår att: 
- KPR och KRF ska behållas i huvudsak oförändrade. 
- Att råden ska vara fortsatt kopplade till kommunstyrelsen för att på så vis få 

allomfattande information och tidigt kunna lämna synpunkter. 
- Kunskap om berörda medborgargrupperingars situation ska ges genom 

respektive råd. Detta för att tillvarata pensionärers och funktionshindrades 
erfarenheter och kompetens. 

- En verksamhetsplan ska tas fram varje år 
- Rådens synpunkter ska inhämtas i övergripande utredningar som berör 

pensionärer och funktionshindrades situation. Det ska dokumenteras och 
beslutsunderlag ska biläggas. 

- Råden ska vara remissinstans i frågor som särskilt berör pensionärer och 
funktionshindrade. 

- Ett medborgarråd skapas för övergripande frågor. Medlemmarna ska utses 
genom ett slumpmässigt urval ur den population som bor i kommunen. 
Urvalet bör bestå av totalt 40-50 personer i åldrarna 15-75 år. 

 
KPR föreslår att förslaget att upplösa de nuvarande råden och ersätta dessa med 
ett Medborgarråd förkastas och att de förslag som lämnas från rådet inarbetas. 
 
KRF lämnade 2018-02-20 § 5 följande synpunkter: 
 

- Det är viktigt att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande 
- Två möten per år är för lite, fyra möten per år önskas. 
- Viktigt att implementera barnkonventionen. 
- Mer information önskas. 

 
I övrigt hade KRF följande frågeställningar: 
 

- Hur många kommer medborgarrådet bestå av? 
- Hel- eller halvdagsmöten? 
- Vad menas med ytterligare möten vid behov? Vem kallar i så fall? 
- Hur ska beredningarna se ut? 
- Finns det risk att äldrefrågorna försvinner om unga inkluderas? 
- Finns det risk att gruppen blir för stor så man inte kan göra sin röst hörd? 
- Hur många från varje organisation ska utses? 

 
Samråd 
Efter samråd med Munkedals Förening för Unga framkom att ungdomarna ser 
väldigt positivt på att få en möjlighet att vara med och påverka. Representanterna 
ser positivt på ett Medborgarråd där man har möjlighet att få höra hur andra tänker 
och ser fram emot att diskutera och föra dialog om ärenden utifrån flera olika 
människors perspektiv. 
 
Information 
Frågeställningar som framfördes av KRF i remissförfarandet besvarades på 
ordinarie sammanträde 24 april. 
 
Slutsats 
 
Det är viktigt att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande samt att 
tillgången till ett forum för samråd, information och kommunikation.  
Det är också viktigt att öka möjligheterna att ta initiativ och arbeta för förändringar 
för medborgarna.  
 
Beredningen för samhällsdialog, vars uppdrag och ansvar är att utveckla former för 
medborgardialog med målsättning att få fler medborgare engagerade i frågor som 
rör kommunens verksamhet och utveckling, kan få tillgång till en direkt och nära 
samhällsdialog. Medborgardialogen ska också ge förutsättningar för att tillvarata 
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kompetens och kunskap i kommunen. Beredningen ansvarar även för att föra ut 
frågor som fullmäktige beslutar för medborgardialog och förankring. 
 
Barnkonventionen och barns och ungas rättigheter är viktiga och aktuella frågor 
både lokalt och nationellt. Barnkonventionen föreslås bli lag i Sverige från 2020 och 
Munkedals kommun har tagit fram en handlingsplan för hur arbetet med barns och 
ungas rättigheter ska implementeras och utvecklas. Barnkonventionen innehåller 
mänskliga rättigheter för barn och anger bland annat att alla barn är lika mycket 
värda, att barns bästa ska komma i främsta rummet och att barn har rätt att 
uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.  
 
Enligt kommunens handlingsplan för implementering av Barnkonventionen ska 
kommunen skapa en struktur i beslutsprocessen där barn och unga får möjlighet 
att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. För att leva upp till detta steg i 
planen måste sammanhang skapas där barn och unga har en plats, där de blir 
lyssnade på och där deras åsikter också värderas. Ett forum där barn och unga har 
möjlighet att tycka till om kommande beslut och där de görs delaktiga i den 
demokratiska processen och därmed också samhällsutvecklingen är viktigt och 
grundläggande för att tillgodose deras rättigheter. Ett medborgarråd där barn och 
unga inkluderas utgör därför en viktig grund för att leva upp till målsättningen i 
kommunens handlingsplan såväl som för genomförande av Barnkonventionens 
intentioner generellt. 
 
Att dialogen mellan kommun och föreningar skulle omöjliggöras genom inrättande 
av ett Medborgarråd är ett antagande som saknar belägg. Att äldrefrågor utgör en 
stor del av kommunens uppdrag stämmer, men det är långt ifrån det enda som 
hanteras.  
Vid samrådet med ungdomsrepresentanterna ställdes en fråga om varför Munkedals 
kommun inte hade fri kollektivtrafik för äldre när så många andra kommuner i 
närområdet har det, vilket vittnar om en förmåga hos ungdomarna att inte bara se 
till sitt eget bästa utan till alla medborgares bästa. Denna förmåga finns 
förhoppningsvis hos samtliga representanter i ett medborgarråd.  
Att föra dialog om frågor utifrån olika perspektiv kan ge möjlighet för utveckling. 
 
Att det för varje nytt år fastställs två sammanträdesdagar för Medborgarrådet är av 
vikt för att kunna hantera budgetprocessens tidsplan.  
Att råden ska sammankallas vid behov behövs då ärenden som hanteras av 
kommunen under ett år, där medborgardialog behöver föras, inte följer ett fast 
sammanträdesschema. Medborgarrådet kan därför behöva sammankallas vid 
behov. 
 
KRF framförde vikten av att bibehålla möjligheten till delaktighet och inflytande 
samt att det är viktigt att barnkonventionen implementeras, vilket är synpunkter 
som förvaltningen delar.  
 
Att förvaltningen inte ser ett behov av eller har en vilja att vända sig till de 
befintliga råden är allvarligt ur ett demokratiskt perspektiv. För att kunna få till 
stånd en god medborgardialog krävs att både medborgare, förtroendevalda och 
förvaltningen hittar en gemensam arena där övergripande och strategiska frågor 
kan diskuteras öppet. 
 
Att skapa forum där olika grupper möts för att få förståelse för varandras behov 
och intressen av det lokala samhällets utveckling är av vikt dels för att för att låta 
särintressen utifrån t. ex. ålder möta varandra och belysa olika perspektiv och dels 
för att ge förtroendevalda och tjänstepersoner en mer heltäckande bild av behov 
för att motverka att man lyssnar på endast få särintressen. 
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För att få igång ett fungerade Medborgarråd föreslås att starta upp i liten skala för 
att i ett senare skede eventuellt kunna utöka representantskapet från andra 
intresseorganisationer. 
En utvärdering av Medborgarrådet bör göras efter två år och beroende på resultatet 
kan vidare beslut tas om hur rådet kan och bör utvecklas eller förbättras. 
 
Förslag 

Förvaltningens förslag är att kommunfullmäktige ska inrätta ett Medborgarråd i 
Munkedals kommun med representanter från pensionärsorganisationerna, 
funktionsnedsattas brukarorganisationer samt representanter från Munkedals 
Förening för Ungdomar.  
 
Att kommunfullmäktige beslutar att upplösa Kommunala pensionärsrådet och 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 
 
Att kommunfullmäktige antar förslag till arbetsordning för medborgarrådet. 
  
Medborgarrådet ska ligga direkt under kommunfullmäktige och vara kopplat till 
fullmäktiges beredning för samhällsdialog. 
Som kommunrepresentanter föreslås kommunfullmäktiges presidium. 
 
Utvärdering av Medborgarrådet ska ske senast 2021-03-31. 
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Rådets syfte 
1 § Rådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information och 
kommunikation mellan representanter för funktionsnedsattas brukarorganisationer, 
pensionärsorganisationer, ungdomsföreningar och kommunen i frågor som har 
aktualitet och betydelse för medborgarna. 
 
Syftet med rådet är dialog, delaktighet och inflytande för medborgare. 

Uppgifter och verksamhet 
2 § Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om 
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse. 

Rådets representanter från kommunen och företrädarna för organisationerna skall i 
rådet kunna: 

 föra dialog i frågor av övergripande karaktär, 
 ta initiativ och lämna synpunkter för förbättringar i kommunens 

verksamheter 

Organisation 
3 § Medborgarrådet ligger direkt under kommunfullmäktige och är kopplade till 
beredningen för samhällsdialog. 

Sammansättning 
4 § Rådet skall bestå av 15 representanter. SPF utser 2 representanter och PRO 
utser 2 representanter. Intresseorganisationerna inom HSO utser 4 representanter. 
MFFU utser 4 representanter. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges 
presidium. Representanterna från intresseorganisationerna väljs för 1 år i taget. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande är också ordförande för medborgarrådet. Rådet 
väljer inom sig vice ordförande. 
 
Arbetsformer 
5 § Rådet ska ha minst två dialog- och informationssammanträden per år där 
kommunchef och förvaltningschefer ska delta. Vid behov kan råden sammankallas 
för särskilda ärenden som behöver behandlas då övriga kommunala tjänstemän 
adjungeras efter behov. 
 
Ordföranden leder rådets möten och ansvarar för kallelser och anteckningar. 
Sekreteraren skickar ut kallelsen och skriver anteckningar på uppdrag av 
ordförande. Kallelse utsänds senast sju dagar innan sammanträdet. 
 
Ordförande och vice ordförande utgör rådets beredningsgrupp som tillsammans 
med kommunchefen avgör vilka frågor som har betydelse och skall tas upp på 
dagordningen. Rådets representanter kan via ordföranden ta initiativ och lyfta 
ärenden till dagordningen. 
 
Anteckningar skall föras vid sammanträdena. Anteckningarna ska delges 
ledamöterna i rådet, kommunstyrelsen samt förvaltningscheferna. 
 
Ekonomi 
6 § Kommunfullmäktige ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet. 

Arvoden och ersättningar utbetalas i enlighet med beslutade arvodesbestämmelser. 
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54(65) 

Sammanträdesdatum 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 159     Dnr: KS 2018-47 
 
Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av den nya politiska organisationen har det funnits anledning att 
se över Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals 
kommun. 
 
Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till Regler och arvoden för 
förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag till arvodesnivåer för 
kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Beredning 
 
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges arvodesberedning 2018-06-25, § 1. 
Regler och arvoden för förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag 
till arvodesnivåer för kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av 
begränsat årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets 
månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 
kommunalrådets månadsarvode. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 
äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller 
arvodesberättigad förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Forts § 159 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 
beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset 
Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från 
arbetsplatsen (så kallade arbetsresor). 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för 
tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan 
göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 

 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Återkommer i kommunstyrelsen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Ärendet lämnas utan förslag till beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-25 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES  
ARVODESBEREDNING 

 
§ 1 
 
Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
Med anledning av ny politisk organisation finns också anledning att se över 
regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
 
Arvodesberedningen har tagit fram ett förslag till Regler för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda, bilaga till bestämmelserna samt förslag till 
arvodesnivåer för kommunala förtroendemannauppdrag. 
 
Arvodesberedningens förslag till beslut 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att ändra formlerna för uträkning av begränsat 

årsarvode till följande formel: x % av kommunalrådets månadsarvode. 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att anta nivåer för begränsade årsarvoden. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja heldagsarvode till 2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja halvdagsarvode till 1,2 % av 

kommunalrådets månadsarvode. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att höja justeringsarvodet till 300 kr. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att justeringsarvode ej utgår då justeringen 

äger rum i direkt anslutning till annat sammanträde eller arvodesberättigad 
förrättning. 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att det maximalt kan betalas ut ett 

heldagsarvode eller två halvdagsarvoden per dag. 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att det för årsarvoderad förtroendevald med 

beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller mer är kommunhuset Forum 
att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För dessa 
förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen 
(så kallade arbetsresor). 

 
 Kommunfullmäktige beslutar att arvodesberedningen ansvarar för tolkningar 

och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och kan göra mindre 
ändringar och tillägg i dessa. 
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Sida 1 av 9  

 2018-06-26  
  

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 
 
 
 
 
 
 
  

Regler för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda 

 
Dnr: KS 2018-47 
 

Typ av dokument: 
Regel 
Handläggare: 
Kommunsekreterare 
Antagen av: 
Kommunfullmäktige 

Antagningsdatum: 
2018-xx-xx 

Revisionshistorik: 
 

Giltighet: 
2018-10-15 - tills vidare 
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Sida 2 av 9  

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 
1§ Bestämmelserna gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 § 

Kommunallagen. 
 

För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid 
gäller endast 7 § samt 10-20 §§. 
 
Dessa bestämmelser gäller också uppdragstagare som kommunfullmäktige utser till 
kommunal bolagsstyrelse. 

 
Ersättningsberättigade sammanträden 

 
2 §   Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på 

särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till 
ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-16 §§ för: 

 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas 
sammanträden 

 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper, 

styrgrupper och liknande organ 
 

c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till 
sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall 
omfatta högst en timma per gång 

 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 
 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör 

 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där 

ledamöterna är valda av kommunen 
 

h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör 

 
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

j) besiktning eller inspektion 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom 
kommunens verksamhet. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 
Förlorad arbetsinkomst 

 
3 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 

det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
 
Förlorad pensionsförmån 

 
4 § Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

dokumentet ”Regler för pension”. 
 
 
Förlorad semesterförmån 

 
5 § Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 

det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 

Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på 
vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
 
Särskilda arbetsförhållanden m m 

 
6 § Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald 

med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ för förlorad arbetsinkomst 
föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den 
förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat 
vikarie/ersättare. 

 
Rätt till ersättning enligt 3-5 §§ föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit 
kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse 
detta. 

 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för 
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 
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ARVODEN  
 
Årsarvode 
 
7 § Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av 

heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. 
 

Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till 
ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras. 
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet 
minskas i motsvarande mån. 

 
Begränsat årsarvode 

 
8 § Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt 

till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt 
bilaga. 

 
För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i 
motsvarande mån. 

 
Arvode för sammanträden m.m. 

 
9 § Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst 

40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

 
För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en 
schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt § 2 c får räknas 
in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser 
i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som 
sammanträdestid. 

 
Kommunal pension 

 
10 § För årsarvoderade förtroendevald enligt § 4 finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet ”Regler för pension”. 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  
 
Resekostnader och traktamenten 

 
11 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 

grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande 
ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de 
grunder som gäller för kommunens arbetstagare. 
 
För representanter i kommunalt samrådsorgan/intressesammansatta organ utgår 
ingen ersättning för resekostnader eller traktamenten. 
 
För årsarvoderad förtroendevald med beräknad tjänstgöring på 40 % av heltid eller 
mer är kommunhuset Forum att betrakta som den förtroendevaldes arbetsplats. För 
dessa förtroendevalda utgår ej reseersättning för resor till och från arbetsplatsen (så 
kallade arbetsresor). 

 
Barntillsynskostnader 

 
12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 

 
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med 
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

 
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 

 
14 § Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader 

som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och 
som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, 
hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 
Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares 
verksamhet 

 
15 § Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i 

övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den 
förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum, 
antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma 
regler som gäller för förlorad arbetsinkomst. 
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Övriga kostnader 
 
16 § För andra kostnader än som avses i § 11-15 betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader. 
 
Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga 
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt 
kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 

 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

Hur man begär ersättning 

17 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-16 §§ skall den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till 
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot 
dem. 

 
Arvoden enligt 7-8 § betalas ut utan föregående anmälan. 

 
18 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 

3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 

 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom 
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför 
sig. 

 
Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt 
2 § skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller 
motsvarande. 

 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 

 
Tolkning av bestämmelserna 

 
19 § Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i 

arvodesbestämmelserna och kan göra mindre ändringar och tillägg i dessa. 
 

 
Utbetalning 

 
20 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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Bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

(Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i 
textdelen.) 

3 § Förlorad arbetsinkomst 

1. Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 2000 kr/dag 5 % av kommunalrådets 
månadsarvode per dag.  
 
Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt 5 % av kommunalrådets månadsarvode, 
delat på 8, per timme. 
 

2. Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd 
sjukpenninggrundande inkomst: 

a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 2000 kr/dag 5 % av 
kommunalrådets månadsarvode per dag.  

b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt 250 kr/tim 5 % av kommunalrådets 
månadsarvode, delat på 8, per timme.  
(dock maximalt 8 x timersättning/dag) 

3. Schablonberäknat belopp, till näringsidkare som inte kan styrka 
sjukpenninggrundande inkomst, med belopp som per dag motsvarar 0,2 % 
procent av årsarvodet för kommunalrådet. 

Ersättningen betalas ut per förlorad arbetstimme (dock maximalt 8 x 
timersättning/dag). Summan avrundas till närmast tiotal kronor. 

Minst en gång per år ska förtroendevald som ges ersättning enligt denna punkt 
lämna inkomstredovisning till kommunen. 

De maximala beloppen för förlorad arbetsinkomst ska räknas om i förhållande till 
kommunalrådets arvode. 

4 § Förlorad pensionsförmån 

Enligt pensionspolicyn. 

5 § Förlorad semesterförmån 

1. Verifierat belopp: 

a) förlorad semesterersättning:  12 % på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 

 

 maximalt:    
 12 % x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode per dag 

   260  
 

b) Förlorade semesterdagar, maximalt: Samma som maximibeloppet för förlorad 
arbetsinkomst/dag 
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2. Schablonberäknat belopp: 

12 % x Sjukpenninggrundande inkomst per dag 

  260  
    

maximalt:    

12 % x 7,5 x kommunalrådets månadsarvode per dag 

  260  
 
 
§ 7 Årsarvode 

 

 Beräkningsgrund i % av arvode för 
riksdagsledamot per månad 
 

Kommunstyrelsens ordförande tillika 
kommunalråd (heltid) 

75 % per månad 

 

Det åligger kommunalrådet att leda kommunstyrelsen och närmast 
under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunkoncernens hela 
verksamhet. 
 
Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. 

 

 Beräkningsgrund i % av 
kommunalrådets arvode 
 

Oppositionsråd 50 % per månad 
 

Det åligger oppositionsrådet att leda, samordna och företräda de partier som 
sitter i opposition. 

 

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. 
 

Annan förtroendevald som fullgör sitt 
uppdrag på heltid eller på minst 40 % 
av heltid 
 

Beräkningsgrund i % av 
kommunalrådets månadsarvode 

Ordf. samhällsbyggnadsnämnd 40 % per månad 
Ordf. barn- och utbildningsnämnd 40 % per månad 
Ordf. välfärdsnämnd 40 % per månad 

 

Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget.  
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8 § Begränsat årsarvode 

 
Beräkningsgrund i % av 
kommunalrådets månadsarvode 

  
Se bilaga 2. 
 
 
Förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även erhålla arvode 
för sammanträden, förrättningsarvode mm, samt kan erhålla ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande betalas ersättning under 
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande 
upprättas. Ersättning utbetalas även för deltagande i protokollförda sammanträden 
med annan kommunal nämnd. 

 
Följande arbetsuppgifter för förtroendevald ska anses rymmas inom ramen för 
det begränsade årsarvodet: 

 
- Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, 
- Överläggning med anställd, 
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 

annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt, 
- Besök på förvaltningar för information, utanordning, eller påskrift av handling, 
- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt, 
- Fatta beslut i ärenden nämnden delegerat, 
- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller 

icke kommunala organ inklusive presidieträffar, 
- Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
9 § Arvode för sammanträden mm 

Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna, 
inklusive restid, (halv dag), med 1,2 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 
Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag) 
ersätts med 2 % av kommunalrådets månadsarvode. 

 
Justering av protokoll ersätts med 200 kr 300 kr per justeringstillfälle. 
Justeringsarvode utgår ej då justeringen äger rum i direkt anslutning till annat 
sammanträde eller arvodesberättigad förrättning. 
 
Maximalt kan ett heldagsarvode eller två halvdagsarvoden betalas ut per dag. 

 
12 § Barntillsynskostnader 

Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
 
13 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk 

Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
 
14 § Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 

Maximalt: kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 
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Hur tidsredovisningen ska ske 
 
Redovisning sker på Munkedals kommuns särskilt framtagna blanketter. Dessa finns 
tillgängliga på kommunens hemsida eller kan hämtas hos sekreteraren. 
 
Exempel 1 

 
Gruppmöte kl 08.30-09.00 (30 min) 
Sammanträde kl 09.00-10.30 (1 tim, 30 
min) Restid (schablon 1 tim) 

 
Summa ersättningsberättigad tid: 3 timmar. Arvode betalas ut för halv dag (under 
4 timmar) 

 
Exempel 2 

 
Gruppmöte kl 08.00-09.00 (1 tim) 
Sammanträde kl 09.00-11.30 (2 tim, 30 
min) Restid (schablon 1 tim) 

 
Summa ersättningsberättigad tid: 4 tim 30 minuter. Arvode betalas ut för hel dag 
(tid över 4 timmar) 
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Bilaga 2 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Förslag till arvoden för Munkedals kommun

Arvode för riksdagsledamot 2017-11-01 784800

2017-11-01
Arvode för riksdagsledamot, kr/mån 65 400
Faktor 0,75
Beräkningsbas, kr/mån 49 050

Nämnd/styrelse

UPPDRAG

Kommunfullmäktige År månad
Ordförande 8% 47 088 3 924
1:e och 2:e vice ordförande 0% 0 0

47 088 3 924
Kommunstyrelse
Ordförande, kommunalråd 100% 588 600 49 050
1:e vice ordf. 10% 58 860 4 905
2:e vice ordf. Oppositionsråd 50% 294 300 24 525

941 760 78 480
Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande 40% 235 440 19 620
1:e vice ordf. 6% 35 316 2 943
2:e vice ordf. 10% 58 860 4 905

329 616 27 468
Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande 40% 235 440 19 620
1:e vice ordf. 6% 35 316 2 943
2:e vice ordf. 10% 58 860 4 905

329 616 27 468
Välfärdsnämnd
Ordförande 40% 235 440 19 620
1:e vice ordf. 6% 35 316 2 943
2:e vice ordf. 10% 58 860 4 905

329 616 27 468
Kultur- och fritidsnämnd
Ordförande 10% 58 860 4 905
1:e vice ordförande 1% 5 886 491
2:e vice ordförande 2% 11 772 981

76 518 6 377
Jävsnämnd
Ordförande 0% 0 0
1:e vice ordförande 0% 0 0
2:e vice ordförande 0% 0 0

0 0
Kommunrevision
Revisorer 3% 17 658 1 472

(Totalt 5 revisorer) 88 290 7 358
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Valnämnd
Ordförande, valår 1% 5 886 491

Valberedning
Ordförande 1% 5 886 491

5 886 491

Överförmyndaren 7% 41 202 3 434
41 202 3 434

Munkbo AB
Ordförande 3% 17 658 1 472

Dilab
Ordförande 3% 17 658 1 472

Munkedal Vatten AB
Ordförande 3% 17 658 1 472

Totalt fasta arvoden 2 242 566 186 881

Hel-, halvsdags och justeringsarvode
Heldagsarvode 2% 981 kr
Halvdagsarvode 1,20% 589 kr
Justeringsarvode 300 kr
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 160     Dnr: KS 2018-384 
 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I 
handlingsplanen har kartläggning gjorts om hur implementering av 
barnkonventionen ska göras.  
Områden som pekas ut är bland andra Barnkonventionen i styrning och ledning 
samt kultur för gemensamt ägande. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även 
få fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer fick i uppdrag att bereda frågan. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
besluta om att det i mallen för motioner ska införas en frågeställning som lyder 
”Påverkar detta barn?”. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. Beslut KF 
2017-11-23, § 94. Handlingsplan Barnkonventionen, daterad 2017-06-21. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motioner ska införas en 
frågeställning: ”Påverkar detta barn?”. 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 
Tid och plats Onsdagen den 27 juni kl. 13.00 – 14.40 

Kommunhuset Forum, Kochrummet 
  
Närvarande ledamöter Ej närvarande ledamöter 
Caritha Jacobsson (S), ordförande 
Helena Hansson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Jan Hognert (M) 
Olle Olsson (KD) 
Per Nilsen (SD) 

Kasper Gustavsson (V) 
Björn Jacobson (L) 
 

  
Övriga närvarande  
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

 

 
 
1 

 
Handlingsplan för att vitalisera fullmäktige 
 

Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem åtgärder 
som kan vitalisera fullmäktige. 
 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till Handlingsplan för 
vitaliseringen av fullmäktige. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan beslut av fullmäktige. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
 
 
2 

 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 

Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I handlingsplanen 
har kartläggning gjorts om hur implementering av barnkonventionen ska göras. Områden 
som pekas ut är bland andra: Barnkonventionen i styrning och ledning samt kultur för 
gemensamt ägande. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även få 
fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motionen ska införas en frågeställning: 
Påverkar detta barn? 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 

 
                                       
   
Linda Ökvist                                           Caritha Jacobsson (S) 
Kommunsekreterare  Ordförande 
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Barnkonventionen 
FN:s konvention om barnets rättigheter, också kallad Barnkonventionen, innehåller 
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt 
bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter. Sverige ratificerade1 Barnkonventionen 1990 och har lagt ett förslag på 
att den ska bli nationell lag från 2020. Barnkonventionen är den konvention som 
flest länder anslutit sig till. 196 stater har ratificerat konventionen och idag är det 
bara USA som hittills inte gjort det.  

Konventionen definierar barn som alla människor under 18 år. Den innehåller 54 
artiklar och tre fakultativa protokoll2 som alla är lika viktiga och bildar en helhet, 
men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra 
huvudprinciperna ska användas i tolkningen av de andra artiklarna. 

 
 
 

 

”Alla ska få vara sig själva utan att någon säger att det är  
något fel med det. Och alla är lika värda.” 

 
Elev åk. 3 i Munkedal. 

 
 
Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att 
barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, 
att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet 
att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också 
beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt 
eget språk, kultur och lek och fritid.  

 

                                          
1 Att ratificera en konvention innebär att staten förpliktigar sig att följa konventionen och att den blir 
juridiskt bindande. 
2 Ett fakultativt protokoll är ett tilläggsprotokoll som har samma juridiska status som konventionen. 
Sverige har hittills ratificerat två av de tre fakultativa protokollen.  

Artikel 2 Artikel 3 Artikel 6 Artikel 12

Alla barn är lika 
mycket värda 
och har samma 
rättigheter. 
Ingen får 
diskrimineras. 

Barnets bästa 
ska komma i 
främsta 
rummet vid alla 
beslut som rör 
barn. 

Alla barn har 
rätt till liv, 
överlevnad och 
utveckling. 

 

Varje barn har rätt 
att uttrycka sin 
mening och höras i 
alla frågor som rör 
barnet. Barnets 
åsikt ska beaktas i 
förhållande till 
barnets ålder och 
mognad. 
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De länder som anslutit sig till Barnkonventionen ska utnyttja sina tillgängliga 
resurser maximalt för att följa Barnkonventionen och tillgodose barnets rättigheter. 
 

”Att man inte ska bli mobbad över hur man ser ut, hur man beter 
sig, vilken religion man tillhör eller inte bli mobbad alls.” 

 
Elev åk. 6 i Munkedal. 

 

Vi i Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i vår kommun och att 
Barnkonventionen efterlevs. I vårt kommunala uppdrag ingår att arbeta för barnets 
bästa och att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.  
 
 

Olika perspektiv 
I arbetet med barn och barns rättigheter brukar man prata om tre perspektiv – 
barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Det är viktigt att skilja 
mellan de olika perspektiven.  

Barnets perspektiv 
Barnets perspektiv är barnets egen berättelse, tolkning och uppfattning av sin 
situation. För att få reda på barnets perspektiv måste man prata med barnet och 
det ska göras utifrån dess ålder och mognad. Vuxna är skyldiga att ta hänsyn till 
barnets perspektiv enligt artikel 12 i Barnkonventionen.  

Barnperspektiv 
Barnperspektiv innebär att en vuxen utifrån sina kunskaper och erfarenheter 
försöker sätta sig in i barnets situation för att själv bedöma vad som är bäst för 
barnet. Vuxna som arbetar med barn har en särskild barnkompetens som blir en 
del av deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär inte automatiskt att man 
arbetar med barnets rättigheter.  

Barnrättsperspektiv 
Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela 
verksamheten arbetar utifrån rättigheterna i Barnkonventionen och har strategier 
för arbetet med att genomföra konventionen. Ett barnrättsperspektiv genomsyrar 
en verksamhet när man utgår från de fyra huvudprinciperna, artikel 2, 3, 6 och 
123.  
 

”Ett barnrättsbaserat synsätt kräver att varje barn erkänns,  
respekteras och skyddas som rättighetsbärare med en individuell  
personlighet, egna behov och intressen samt personlig integritet.” 

 
Barnrättighetsutredningen SOU 2016:19, sid. 286. 

                                          
3 Se sidan 1. 

395



 

3 
 

 
 
Kartläggning 
Inför framtagande av denna handlingsplan gjordes en kartläggning i kommunen om 
hur arbetet med Barnkonventionen ser ut idag och vilka förutsättningar kommunen 
har att utveckla arbetet. Kartläggningen gjordes i tjänstemannaledning, bland 
medarbetare, politiker och i barngrupper. Kartläggningen identifierade ett antal 
områden för utveckling för att möjliggöra en hållbar struktur och ett levande arbete 
för barns rättigheter.  

Kartläggningen pekade ut att de områden som bör inrymmas i 
implementeringsarbetet är: 

 Kunskapsbyggande och medvetenhet om Barnkonventionen. 
 Barnkonventionen i ledning och styrning. 
 Kultur för gemensamt ägande. 
 Barns prioriteringar. 
 Tydliggörande av ansvarsfördelning.  
 Uppföljning och återrapportering.  

 
Tidsplan 
Implementering av Barnkonventionen i Munkedals kommun sker i två steg: 

1. Inledande tvåårig handlingsplan för att bygga en struktur där hänsyn tas till 
resultatet av kartläggningen. Fokus är hållbara strukturer och ett 
ledningsperspektiv.  
 

2. Uppföljning efter två år och framtagande av ny tvåårig handlingsplan. Fokus 
då kommer vara på aktiviteter i verksamheterna och att ta fram en 
arbetsstruktur för barns inflytande, samt information till barn om 
Barnkonventionen och deras rättigheter.  

Denna handlingsplan utgör steg 1 i processen med implementering. Ytterst handlar 
arbetet med implementering om att vi ska tillgodose barns rättigheter och att 
förutsättningarna ska bli bättre för varje barn i kommunen. Vi behöver arbeta fram 
bra strukturer för att på sikt göra skillnad för alla barn och därför är steg 1 viktig 
att få till stånd först.  
 

Genomförande 
Implementering av Barnkonventionen är ett uppdrag som åligger alla verksamheter 
i Munkedals kommun. Samtliga verksamheter har ansvar för att prioritera frågorna 
och genomföra åtgärderna i denna handlingsplan. Det är av yttersta vikt att 
verksamheterna avsätter tillräckligt med tid och resurser för detta arbete.  

Folkhälsostrategen har ett särskilt uppdrag i att leda arbetet och stödja 
verksamheterna i genomförandet av åtgärderna. 
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Uppföljning 
Handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige.  

Uppföljning och avstämning sker till kommunstyrelsen efter halva tiden. 

Återrapportering sker till kommunfullmäktige i samband med framtagande av ny 
handlingsplan.  

Handlingsplanen ska integreras i ordinarie styr- och ledningssystem.   
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Kunskap och 
medvetenhet 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara känd inom hela 
organisationen.  

 

 Bygga en gemensam kunskapsbas för både 
medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
Använda webbutbildning om 
Barnkonventionen på arbetsplatsträffar som 
miniminivå och utröna målgrupper för 
ytterligare kunskapsnivåer.   
 

 Ta fram enkla hjälpmedel för 
informationsspridning i form av till exempel 
PowerPoint-presentationer och fråge-
/övningspaket till arbetsplatsträffar.  
 

 Säkerställa struktur för information och 
utbildning av nyanställda.  
 

 Identifiera och använda 
ombud/ambassadörer, till exempel ICDP-
kontaktpersoner, för att sprida kunskap inom 
organisationen.  
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

  

  

 
 
Ledning och 
styrning 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 4, 12. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
implementeras i 
styrdokument och 
beslutsunderlag.   

 

 Tydliggöra barns rättigheter i 
ärendehanteringen och ta fram struktur för 
analys och konsekvensbeskrivning av beslut 
som berör barn.  
 

 Översyn och uppdatering av relevanta 
styrdokument, reglementen och uppdrag för 
att säkerställa att barnrättsperspektivet 
inryms.     
 

 Översyn av hur befintlig statistik och kunskap 
om barns livsvillkor används inför beslut och 
planering.   
 

 Undersöka struktur för att möjliggöra barns 
inflytande och delaktighet.   
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Gemensamt 
ägande 
 
Barnkonventionen artikel: 
4, 6, 42. 
 
 
 
Målsättning: 
Barnkonventionen ska 
vara en ständigt aktuell 
och närvarande fråga i 
hela organisationen.  

 

 
 Gemensamt ansvar att sprida och förankra 

handlingsplanen.   
 

 Identifiera och sprida positiva och lärande 
exempel i organisationen.   
 

 Utveckla befintliga samverkansuppdrag för 
att inrymma erfarenhetsutbyte och dialog om 
Barnkonventionen. 

 
 

 

  

  

 
 
Barns 
prioriteringar4 
 
Barnkonventionen artikel: 
2, 19, 23. 
 
 
 
Målsättning: 
Säkerställa att barn i 
särskilt utsatta 
livssituationer får sina 
rättigheter tillgodosedda.   

 

 
 Utreda vilka barn som står längst ifrån att få 

sina rättigheter tillgodosedda och göra en 
översyn av arbetet med barn i särskilt 
utsatta livssituationer.  
 

 Översyn av arbetet mot mobbning, kränkning 
och diskriminering.     
 

 Sätta fokus på barns rätt till frihet från alla 
former av våld. Översyn av strukturer för att 
förebygga, samt se över att rutiner och 
information finns om anmälningsskyldighet.  

 
 

 
  

 

  

                                          
4 Prioriterade frågor vi bör sätta särskilt fokus på utifrån det som framkommit i kartläggningen bland 
barngrupper i kommunen.  
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Exempel på hur en motion kan utformas (rekommendation från beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer) 
 

 

Ev partilogga    Datum  

 
 
Motion om… 
 
 

Motionens bakgrund och syfte 
Varför väcks ärendet, vilket problem ska lösas/vad ska förbättras osv  
 
(ge en kort bakgrund) 

Förslaget 
För att lösa problemet/utveckla verksamheten anser jag att … bör göras och på … 
sätt.  
 
(motivera, utveckla och förklara förslaget) 
 
Notera: 
Om motionens förslag är att en utredning ska komma till stånd  kan du som motionär också 
tänka på vill lämna förslag till hur utredningen ska genomföras, t.ex. omfattning av 
utredningen, tidsåtgång och återrapportering, om utredningen ska begränsas eller drivas 
förutsättningslöst, om vissa principer ska gälla eller om vissa områden ska undantas.  
 
(Notera att om motionens syfte är få till stånd en utredning är det detta kommunfullmäktige 
ska ta ställning till, dvs bifall eller avslag. Sakfrågan, dvs resultatetbehandlar då 
kommunfullmäktige vanligen som ett ”nytt” ärende.) 
 

Förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att….. 
 

 

Underskrift/-er 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 161     Dnr: KS 2018-363 
 
Handlingsplan för att vitalisera kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning 
 
Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem 
åtgärder som kan vitalisera fullmäktige. 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till 
Handlingsplan för vitalisering av fullmäktige. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna 
beredningen för fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan 
beslut av fullmäktige. 
 
Beredningen diskuterade ärendet 2017-06-27 och föreslår nu fullmäktige att 
anta handlingsplanen. 
 
Beredning 
 
Protokoll från Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 2018-06-27. 
Handlingsplan för vitalisering av kommunfullmäktige. 
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 

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

 Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 
Tid och plats Onsdagen den 27 juni kl. 13.00 – 14.40 

Kommunhuset Forum, Kochrummet 
  
Närvarande ledamöter Ej närvarande ledamöter 
Caritha Jacobsson (S), ordförande 
Helena Hansson (C) 
Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Jan Hognert (M) 
Olle Olsson (KD) 
Per Nilsen (SD) 

Kasper Gustavsson (V) 
Björn Jacobson (L) 
 

  
Övriga närvarande  
Håkan Sundberg, kommundirektör 
Linda Ökvist, kommunsekreterare 

 

 
 
1 

 
Handlingsplan för att vitalisera fullmäktige 
 

Fullmäktige har på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram fem åtgärder 
som kan vitalisera fullmäktige. 
 
Förvaltningen har med det som underlag arbetat fram ett förslag till Handlingsplan för 
vitaliseringen av fullmäktige. 
 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj gav presidierna beredningen för 
fullmäktiges arbetsformer uppdraget att bereda ärendet innan beslut av fullmäktige. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för vitalisering av 
kommunfullmäktige. 
 
 
2 

 
Införande av barnrättsperspektivet i motioner 
 

Fullmäktige antog i november 2017 Handlingsplan Barnkonventionen. I handlingsplanen 
har kartläggning gjorts om hur implementering av barnkonventionen ska göras. Områden 
som pekas ut är bland andra: Barnkonventionen i styrning och ledning samt kultur för 
gemensamt ägande. 
På gemensam presidieträff mellan KS och KF den 29 maj fördes diskussioner om 
barnrättsperspektivet kan läggas in i mallen för motioner för att på så sätt även få 
fullmäktigeledamöter att ta ställning i frågan när motion skrivs. 
 
Beslut/åtgärd:  
 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformer föreslår att: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att det i mallen för motionen ska införas en frågeställning: 
Påverkar detta barn? 
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  PROTOKOLL 
   
 
 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 Beredningen för fullmäktiges arbetsformer 
 
 
 

 
                                       
   
Linda Ökvist                                           Caritha Jacobsson (S) 
Kommunsekreterare  Ordförande 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2017-10-26, § 74 fattat beslut om ny politisk organisation 
från och med 2019-01-01. Ett av målen med den nya organisationen var att 
vitalisera fullmäktige. 

En ny politisk organisation vitaliserar inte självmant kommunfullmäktige. Därför har 
fullmäktiges ledamöter på dialogdagar den 27 februari och den 5 april arbetat fram 
fem åtgärder som kan göra vitaliseringen tydligare. 
För varje åtgärdspunkt har det också tillskrivits ett ansvar för genomförande. 

Lokal 
Befintlig sammanträdeslokal upplevs som trång och opraktisk för ändamålet. 

Åtgärd 
Sporren på Munkedals Utvecklingscentrum i Dingle renoveras och anpassas till att 
fungera som fullmäktiges offentliga sammanträdeslokal. 

Förslag finns även att fullmäktigeförsamlingen förrättar sammanträden i de olika 
kommundelarna. Viktigt att tänka på är att tekniken kan variera på de olika 
platserna. 

Ansvar 
Fullmäktiges presidium ansvarar för var fullmäktiges sammanträden förläggs. 

Utbildning 
Utbildning krävs för att fullmäktiges ordförande och ledamöter ska kunna hantera 
sitt förtroendeuppdrag på bästa sätt. 
Hemsidan kan fungera som en informationskälla, men även utbildningsinsatser 
krävs.  
Utbildningsdagar med tydligt tema. 

Åtgärd 
Utbildning särskilt riktad mot ordförande. Utbildning för ledamöter i fullmäktige. 
Munkedals kommuns webbplats ska användas som en informationskanal för vanligt 
förekommande frågeställningar vad gäller det politiska uppdraget. 

Ansvar 
Fullmäktiges presidium ansvarar för att kolla upp lämpliga utbildningsinsatser för 
både ordförande och ledamöter. 

Fullmäktiges ordförande tar med hjälp av kommunsekreteraren fram vilken 
information som bör finnas på kommunens webbplats. 

Var och en av ledamöterna i fullmäktige ansvarar för att ta till sig den information 
och utbildning som erbjuds. 

Ta hjälp av teknik 
Det finns många tekniska lösningar, t. ex. appar, som kan underlätta 
sammanträdesformalian när man ska begära ordet, genomföra voteringar mm. 
(Alla ledamöter i fullmäktige har läsplattor.) 

Åtgärd 
Undersöka vilka alternativ som finns för att förenkla sammanträdet och ta fram 
förslag. 
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Ansvar 
Fullmäktiges presidium bevakar och beslutar vilken teknik som kan anses lämplig. 

Var och en av ledamöterna i fullmäktige ansvarar för att ta till sig tekniken och 
använda den. 

Öka intresset för den politiska processen 
Öka intresset för den politiska processen hos allmänheten och att göra det 
meningsfullt för åhörare att lyssna till fullmäktiges debatter.  

Även öka förståelsen för processen hos de förtroendevalda. Kan bli många nya 
förtroendevalda från nästa mandatperiod. 

Åtgärd 
Införa allmänhetens frågestund på vissa möten varje år. (Detta kräver att 
fullmäktiges arbetsordning revideras.) 

Införa gemensamma dialogdagar. 

Ansvar 
Fullmäktiges presidium ansvarar för eventuell revidering av arbetsordning. 

Fullmäktiges presidium ansvarar för att hålla dialog med de övriga presidierna och 
planera gemensamma dialogdagar. 

Levande och saklig debatt. 
Få till en levande och saklig debatt.  

Åtgärd 
Hålla ordning och reda på sammanträdet. 

Ansvar 
Ordförande tillsammans med ledamöterna ansvarar för att var och en håller sig till 
ämnet och att debatten hålls saklig. 
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58(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 162     Dnr: KS 2018-280 
 
Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige 
att besluta om föräldraledighet för förtroendevald 
 
Sammanfattning 
 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för 
fullmäktige att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
I enlighet vad Åsa Karlsson (S) framför i sin motion ger nya kommunallagen 
(2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda som fullgör 
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
För att genomföra förslaget krävs en revidering av fullmäktiges arbetsordning. 
Det bör också framgå vad för typ av förmåner som gäller.  
Det kan också behövas en revidering av kommunens arvodesbestämmelser där 
det framgår hur ersättningar ska betalas vid beviljad ledighet samt vid ersättares 
tjänstgöring. 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut då det är en politisk fråga. 
 
Beredning 
 
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-16. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Lämnas utan förslag till beslut. 
 
Yrkande 
 
S-gruppen och Karl-Anders Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
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  2018-08-16 Dnr: KS 2018-280
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 

Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa 
rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet 
för förtroendevald 

Förslag till beslut 
Lämnas utan förslag till beslut 

Sammanfattning 
Åsa Karlsson (S) inkom 2018-05-29 med motion om att införa rätten för fullmäktige 
att besluta om föräldraledighet för förtroendevald. 
 
I enlighet vad Åsa Karlsson (S) framför i sin motion ger nya kommunallagen 
(2017:725) fullmäktige rätten att besluta om att ge förtroendevalda som fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, ekonomiska och andra 
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är 
anställda hos kommunen. 
 
För att genomföra förslaget krävs en revidering av fullmäktiges arbetsordning. Det 
bör också framgå vad för typ av förmåner som gäller.  
Det kan också behövas en revidering av kommunens arvodesbestämmelser där det 
framgår hur ersättningar ska betalas vid beviljad ledighet samt vid ersättares 
tjänstgöring. 
 
Ärendet lämnas utan förslag till beslut då det är en politisk fråga. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 
    
     

 
Beslutet expedieras till: 
Åsa Karlsson (S) 
Slutarkiv 

Håkan Sundberg   
Kommundirektör  
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59(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 163     Dnr: KS 2018-146 
 
Partistöd 2018 – Liberalerna 
 
Sammanfattning 
 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Liberalerna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
04-24. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Beredning 
 
Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-20. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-04-24. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

 
 
 
 
Yrkande 
 
S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm 
(SD): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
 

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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60(65) 
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2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 163 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Liberalerna i Munkedal enligt följande: 

 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 
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  2018-06-20 Dnr: KS 2018-146
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Liberalerna i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 1 4550 9100 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Liberalerna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-04-24. 
Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
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Beslutet expedieras till: 
Munkedals Arbetarekommun  
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
Ad 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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Sida 

61(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 164  Dnr: KS 2018-146 

Partistöd 2018 – Moderaterna 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 

2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 

Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 

Moderaterna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
06-29. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en
särskilt utsedd granskare.

Beredning 

Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-07-02. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-29. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

Yrkande 

S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Bifall till förvaltningens förslag.

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27300 31850 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 164 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Moderaterna i Munkedal enligt följande: 

 
  Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 

4550 6 27300 31850 
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  2018-07-02 Dnr: KS 2018-146
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Moderaterna i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Moderaterna i 
Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 6 27300 31850 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Moderaterna i Munkedal inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-06-
29. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en särskilt 
utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
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Beslutet expedieras till: 
Moderaterna i Munkedal 
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
Ad 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
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63(65) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

§ 165     Dnr: KS 2018-146 

Partistöd 2018 – Socialdemokraterna 

Sammanfattning 

Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin. 

Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
parti och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per 
mandat och år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt 
partistöd. 

2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för 
kommunalt partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna 
skulle ändras så att utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda 
partier har lämnat in sin redovisning för föregående år. 

Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer 
att intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 

Munkedals Arbetarekommun inkom med redovisning för kommunalt partistöd 
2018-06-09. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad 
av en särskilt utsedd granskare. 

Beredning 

Administrativa chefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-06-11. 
Redovisning av kommunalt partistöd, inkommen 2018-06-09. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande: 

Yrkande 

S-gruppen, Karl-Anders Andersson (C), Ann-Sofie Alm (M) och Matheus Enholm
(SD): Bifall till förvaltningens förslag.

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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2018-08-29 

 

 

 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

 
Forts § 165 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 

 Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal enligt följande:  

 
 
  

Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 
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  2018-06-11 Dnr: KS 2018-146
      

 Kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare: 
Linda Ökvist 
Kommunsekreterare 
Administrativa enheten 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 till 
Munkedals Arbetarekommun i Munkedal 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Munkedals 
Arbetarekommun i Munkedal enligt följande: 
 
Grundstöd Mandat Mandatstöd Totalt 
4550 11 50050 54600 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen (KL) (2017:725) 4 kap. 29 § får kommuner ge ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per parti 
och år samt ett mandatstöd, som uppgår till 10% av prisbasbelopp per mandat och 
år.  
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24, § 64 om Regler för kommunalt partistöd. 
 
2017-03-01, § 21 beslutade kommunfullmäktige att partistödet skulle betalas ut 
först när redovisning för föregående år inkommit samt att reglerna för kommunalt 
partistöd skulle revideras. Intentionen i beslutet var att reglerna skulle ändras så att 
utbetalningen av partistödet ska ske efter att enskilda partier har lämnat in sin 
redovisning för föregående år. 
 
Revideringen av reglerna har ännu inte fastställts, men förvaltningen bedömer att 
intentionen i fullmäktiges beslut 2017-03-01 kan ligga till grund för 2018 års 
utbetalningar. 
 
Munkedals Arbetarekommun inkom med redovisning för kommunalt partistöd 2018-
06-09. Redovisningen anger hur partistödet använts och är undertecknad av en 
särskilt utsedd granskare. 
 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för partistöd är inräknad i kommunfullmäktiges budget. 
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Beslutet expedieras till: 
Munkedals Arbetarekommun  
Kommunsekreteraren 

Peter Berborn 
Ad 

Håkan Sundberg 
Administrativ chef Kommunchef 
  

426



427


	Politikerlista
	Föredragningslista
	1. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 1
	2. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 4
	3. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 5
	4. Försäljning av del av Dingle 2:56, område 7
	5. Information om pågående arbete med VA-ledningar på Tungenäset.
	6. Yttrande över förslag till reviderad strategi för formellt skydd av skog
	7. Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
	8. Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning
	9. Svar på medborgarförslag gällande handlingsplan för hur självmorden ska minska.
	10. Internkontrollplan 2018 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Miljönämnden i mellersta Bohuslän.
	11. Kommunstyrelsens budget 2019, plan 2020-2021
	12. Välfärdsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
	13. Barn- och utbildningsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
	14. Samhällsbyggnadsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
	15. Kultur- och fritidsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
	16. Jävsnämndens budget 2019, plan 2020-2021
	17. Kulturskoleutredningen
	18. Redovisning av stipendier och priser 2018
	19. Regler för föreningsbidrag
	20. Rätten till skolgång för asylsökande ungdomar
	21. Val till kommunala förtroendeuppdrag
	22. Anmälan av delegationsbeslut
	23. Omformulering av borgensbeslut – Munkedal Vatten AB
	24. Justering av investeringsanslag i budget 2018
	25. Skattesats 2019
	26. Mål och resursplan 2019
	27. Översyn av medborgarråd
	28. Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Munkedals kommun
	29. Införande av barnrättsperspektivet i motioner
	30. Handlingsplan för att vitalisera kommunfullmäktige
	31. Svar på motion från Åsa Karlsson (S) om att införa rätten för fullmäktige att besluta om föräldraledighet för förtroendevald
	32. Partistöd 2018 – Liberalerna
	33. Partistöd 2018 – Moderaterna
	34. Partistöd 2018 – Socialdemokraterna



