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Kommunstyrelsen

Dnr KS 2018-3

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Klaus Schmidt
Alkoholhandläggare
Sektor Omsorg

Tillsyn enligt alkohollagen under 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tillsynsrapporten 2017.

Sammanfattning
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsar alkoholens
skadeverkningar.
Bestämmelserna i alkohollagens 8 kap ger tillståndsmyndigheter rätt att utöva
kraftfull tillsyn över försäljning av alkoholdrycker.
All försäljning av alkoholdrycker skall skötas på ett sådant sätt att skador i
möjligaste mån förhindras och servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan
omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet inte
föreligger eller att särskild risk för mänskors hälsa inte uppstår. Som ett särskild
skydd för ungdomen finns dessutom åldersgränser.
Ärende
Enligt alkohollagen är det kommunen samt polismyndigheten som har det direkta
ansvaret för tillsynen i kommunen. Länsstyrelsen i sin tur är tillsynsmyndighet för
Kommunen.
Syftet är att förhindra alkoholpolitiska olägenheter i fråga om ordning/nykterhet och
servering till minderåriga samt att kontrollera att företagare följer de regler som
finns angående personalliggare och kassaregister.
Under år 2017 fanns 10 registrerade restauranger med serveringstillstånd inom
Munkedals Kommun samt 9 försäljningsställen avseende folköl.
Utredaren genomförde tillsyn av serveringsställen i kommunen året 2017 med
sammanlagt 10 tillsynsbesök avseende restauranger med serveringstillstånd samt 9
tillsynsbesök avseende folkölsförsäljning.
Man skiljer mellan yttre och inre tillsyn.
Yttre tillsyn genomförs med besök på serveringsställe där man kontrollerar nykterhet
och ordning samt att serveringen bedrivs enligt tillstånd.
Inre tillsyn genomförs kontroll av den ekonomiska skötsamheten. Remisser till
skatteverket samt kronofogdemyndigheten.
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Undertecknad genomförde också en inre tillsyn avseende alla restauranger med
serveringstillstånd.
Inre tillsyn innebär bland annat att en kontroll sker av om förutsättningarna för
tillstånd fortfarande föreligger d.v.s. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen fortfarande
är uppfyllda. Detta sker via Skatteverket, kreditupplysningsinstitut och
polismyndigheten. Kontroll görs också över tillståndshavarnas marknadsföring.
Yttre tillsyn kan man dela in i:
- Påkallad tillsyn. Anmälan om att serveringen inte bedrivs enligt lagen.
- Rutintillsyn
- Utökad tillsyn med andra myndigheter
Målet är att alla krogar och restauranger ska få minst ett tillsynsbesök.
Urvalet av serveringsställen sker i första hand genom deras popularitet samt
omsättning. Tillsynen genomförs på dag och kvällstid.
Serveringsställen som har besökts under 2017:
Restaurang Bamboo - inga anmärkningar
Håby Restaurang & Motell - inga anmärkningar
Restaurang Porto Fino - inga anmärkningarKynnefjälls Natur - inga anmärkningar
Munkedals Herrgård - inga anmärkningar
Torreby Slottsrestaurang - inga anmärkningar
Trogens Place- inga anmärkningar
Tillfälliga serveringstillstånd:
Ulkeröds Gård (Hedekas Cruising) 2017-06-30–2017-07-02
Trogens Place (Hedekas Cruising) 2017-06-30–2017-07-02
Trogens Place (Hedekas Oktoberfest) 2017-10-7–2017-10-08
Genomförd Folkölstillsyn 2017
Arvidssons Livs, Hällevadsholm - inga anmärkningar
Bohus Rasta, Håby - inga anmärkningar
Centrumhallen, Dingle - inga anmärkningar
Hemköp, Munkedal - inga anmärkningar
ICA Nära, Munkedal - inga anmärkningar
Trogens Place, Hedekas - inga anmärkningar
Tempo, Munkedal - inga anmärkningar
Konsum, Munkedal - inga anmärkningar
GULF, Hällevadsholm - inga anmärkningar
Sörbyggdens Snabbköp, Hedekas - inga anmärkningar

Klaus Schmidt
Alkoholhandläggare
Sektor Omsorg

Clarie Engström
Avdelningschef IFO

Beslutet expedieras till:
Alkoholhandläggare
Akten
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§ 21

Dnr: KS 2016-22

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna: Renovering av HVBbyggnader på Munkedal Utvecklingscentrum
Sammanfattning
Sverigedemokraterna genom Heikki Klaavuniemi och Christoffer Wallin föreslår i
ett ”initiativ”:
- att kommunstyrelsen hålles uppdaterad om hur mycket nyrenoveringen
kostar samt,
- att kommunstyrelsen fakturerar migrationsverket merkostnaden
Put/asyl har bedrivit verksamhet i hus 3 och 4 på Munkedals utvecklingscenter
sedan april 2016. Verksamheten i båda husen avvecklades helt i månadsskiftet
november/december 2017. I hus 3 fanns tidigare 16 boenderum med pentry och
toalett samt samlingsrum, tvättstuga, duschutrymme mm. Hus 3 (och 4) är
baracker flyttade från Göteborg för 30-40 år sedan. När huset gjordes i ordning
för Put/asyl handlade åtgärderna främst om brandskydd och tillgänglighet.
Hemtjänst och hemsjukvård i Dingle/Svarteborg har haft sin bas i Dinglegården
under många år. Verksamheten har succesivt utvecklats och i och med det har
lokalerna blivit för små och är inte längre ändamålsenliga. Lokalstyrgruppen tog
2017-11-06 beslut om ombyggnader och verksamhetsflytten.
Nu tillskapas för hemtjänstens behov i hus 3: 1st Kapprum, 2st omklädning
dam, 1st omklädning herr, 2st tvättstugor, 7st kontor, 2st grupprum, 1st
personalrum, 1st mindre personalrum, 1st skrivarrum, 2st
verksamhet/gästtoaletter samt 2st torkrum.
6st boenderum med toaletter och pentry görs om till 2st grupprum och ett större
personalrum. Här rivs innerväggar mm. Ett gammalt kök i personalrum rivs ut
och ersätter med ett nytt. Detta medför en hel del lagning av golv och väggar
där toaletterna och pentry har stått. Friskluftsventiler monteras i varje rum. 3 av
rummen byggs om till omklädningsrum och kapprum. Tak och väggytor spacklas
och målas om i byggnaden. Befintliga toaletters ytskikt målas upp. Alla golvytor
blir belagda med ny golvmatta och ett rum byggs om till skrivarrum/arkiv.
Det utrivna köket, som diskuterades på senaste KS är inte nytt utan 30-40 år
gammalt och i så dåligt skick att det inte gick att behålla.
Det som är att betrakta som ”onaturligt” slitage är framför allt skador på väggar
i rummen, som tex hål i väggarna och nerkladdade väggar. Att åtgärda detta
bedöms kosta 120 000 kr.
Ombyggnaden görs efter upphandling av bygg samt avrop av övriga tjänster
som el, vvs etc på ramavtal. Kommunens projektledare samordnar arbetet.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att fakturera migrationsverket. Det är
inte möjligt eftersom kommunen fick full ersättning för PUT/asyl-verksamheten.
Kostnaderna för ombyggnaden uppgår till ca:
- 560 tkr för bygg
- 240 tkr för golv
- 18 tkr för VVS
- 275 tkr för måleri
- 75 tkr för el
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Forts § 21
Ombyggnaden avslutades i januari 2018. Inflyttningen sker under februari.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Inititativärende
från Sverigedemokraterna, daterad 2017-12-14. Beslut Kommunstyrelsen 201712-14, § 188.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner svaret på initiativärendet.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner svaret på initiativärendet.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2016-22

TJÄNSTESKRIVELSE

Initiativärende – hus 3 i Dingle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner svaret på initiativärendet.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna genom Heikki Klaavuniemi och Christoffer Wallin föreslår i ett
”initiativ”
- Att kommunstyrelsen hålles uppdaterad om hur mycket nyrenoveringen kostar
- Att kommunstyrelsen fakturerar migrationsverket merkostnaden
Put/asyl har bedrivit verksamhet i hus 3 och 4 på Munkedals utvecklingscenter sedan
april 2016. Verksamheten i båda husen avvecklades helt i månadsskiftet
november/december 2017. I hus 3 fanns tidigare 16 boenderum med pentry och
toalett samt samlingsrum, tvättstuga, duschutrymme mm. Hus 3 (och 4) är baracker
flyttade från Göteborg för 30-40 år sedan. När huset gjordes i ordning för Put/asyl
handlade åtgärderna främst om brandskydd och tillgänglighet.
Hemtjänst och hemsjukvård i Dingle/Svarteborg har haft sin bas i Dinglegården
under många år. Verksamheten har succesivt utvecklats och i och med det har
lokalerna blivit för små och är inte längre ändamålsenliga. Lokalstyrgruppen tog
2017-11-06 beslut om ombyggnader och verksamhetsflytten.
Nu tillskapas för hemtjänstens behov i hus 3: 1st Kapprum, 2st omklädning dam, 1st
omklädning herr, 2st tvättstugor, 7st kontor, 2st grupprum, 1st personalrum, 1st
mindre personalrum, 1st skrivarrum, 2st verksamhet/gästtoaletter samt 2st torkrum.
6st boenderum med toaletter och pentry görs om till 2st grupprum och ett större
personalrum. Här rivs innerväggar mm. Ett gammalt kök i personalrum rivs ut och
ersätter med ett nytt. Detta medför en hel del lagning av golv och väggar där
toaletterna och pentry har stått. Friskluftsventiler monteras i varje rum. 3 av
rummen byggs om till omklädningsrum och kapprum. Tak och väggytor spacklas och
målas om i byggnaden. Befintliga toaletters ytskikt målas upp. Alla golvytor blir
belagda med ny golvmatta och ett rum byggs om till skrivarrum/arkiv.
Det utrivna köket, som diskuterades på senaste KS är inte nytt utan 30-40 år
gammalt och i så dåligt skick att det inte gick att behålla.
Det som är att betrakta som ”onaturligt” slitage är framför allt skador på väggar i
rummen, som tex hål i väggarna och nerkladdade väggar. Att åtgärda detta bedöms
kosta 120 000 kr.
Ombyggnaden görs efter upphandling av bygg samt avrop av övriga tjänster som el,
vvs etc på ramavtal. Kommunens projektledare samordnar arbetet.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att fakturera migrationsverket. Det är inte
möjligt eftersom kommunen fick full ersättning för PUT/asyl-verksamheten.
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Kostnaderna för ombyggnaden uppgår till ca:
-

560 tkr för bygg
240 tkr för golv
18 tkr för VVS
275 tkr för måleri
75 tkr för el

Ombyggnaden avslutades i januari 2018. Inflyttningen sker under februari.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ändamålsenliga kontorslokaler tillskapas till en ombyggnadskostnad av ca 3000 kr
per m2.
Facklig samverkan enligt FAS05
Har skett inom sektor omsorg
Inga ytterligare konsekvenser

Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Heikki Klaavuniemi
Christoffer Wallin
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§ 22

Dnr: KS 2018-83

Rekommendation från SKL för arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 20 januari
2017 att rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte
att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna utarbetat
rekommendationen. Målgrupper för rekommendationen är kommunerna som
uppdragsgivare liksom utförare som arbetsgivare.
SKL
fyra
x
x

rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande
punkter:
Koll på läget” vad det gäller individ, lokaler, teknik och ledning
Planering och uppföljning utifrån individens behov, arbetssättet IBIC
och genomförandeplan
x Ta fram en strategi och verksamhetsnära handlingsplaner för att
utveckla digitaliseringens möjligheter, både för individ och personal
x Stärkt ledarskap för att kunna identifiera och införa nya arbetssätt, ha en
flexibilitet i bemanning och eventuell tillgång till arbetsledning nattetid

Rekommendationen stämmer väl överens med såväl kommunens
äldreomsorgsplan, resultatmål och uppsatta verksamhetsmål. Inom avdelningen
Vård och Äldreomsorg har flera åtgärder påbörjats för att förbättra kvaliteten på
natten. Om rekommendationen antas kommer avdelningen att påbörja ett
systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete. Till grund kommer då en
nulägesanalys göras för att kunna mäta om/hur kvaliteten förbättras och hur
kostnaderna påverkas.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-19. Meddelande från
styrelsen – Kvalitet i särskilt boende, daterad 2017-01-20. SKL:s
rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilda boende för
äldre, daterad 2016-12-15.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) i syfte att stärka och utveckla kvalitet på särskilda boende
nattetid
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Forts § 22
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) i syfte att stärka och utveckla kvalitet på särskilda boende
nattetid
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-83

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Ottosson Lundström
Avdelningschef
Vård och Äldreomsorg

Rekommendation från SKL för arbete med ökad
kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) i syfte att stärka och utveckla kvalitet på särskilda boende nattetid
Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 20 januari
2017 att rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte
att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna utarbetat
rekommendationen. Målgrupper för rekommendationen är kommunerna som
uppdragsgivare liksom utförare som arbetsgivare.
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande
fyra punkter:





Koll på läget” vad det gäller individ, lokaler, teknik och ledning
Planering och uppföljning utifrån individens behov, arbetssättet IBIC
och genomförandeplan
Ta fram en strategi och verksamhetsnära handlingsplaner för att
utveckla digitaliseringens möjligheter, både för individ och personal
Stärkt ledarskap för att kunna identifiera och införa nya arbetssätt, ha en
flexibilitet i bemanning och eventuell tillgång till arbetsledning nattetid

Bakgrund
Efter att regeringen avslog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter
som gällde bemanning dygnet runt i särskilt boende för äldre, beslutades om en
ändring i socialtjänstförordningen.
I socialtjänstförordningen (2001:937) 2016 gällande bemanning nattetid står ” I
en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen
(2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs
till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.”
I kommentarerna till ändringarna i socialtjänstförordningen framgår att
”Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de
äldres olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd
och hjälp än en annan.” Vidare framgår att ”Förordningen reglerar inte på vilket sätt
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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personal kan uppmärksamma att en boende har behov av hjälp och därför kan den
som bedriver ett särskilt boende själv bedöma på vilket sätt tekniskt stöd kan vara
lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används på ett sådant sätt att det inte är till
nackdel för den enskilde.”
I kommentarerna står även att ”Genom att utgå från den enskildes behov,
undviks en reglering som innebär att alla de särskilda boendena på ett generellt
och preciserat vis ska ha tillgång till personal dygnet runt med en viss
personalstyrka.
Munkedals kommun
Rekommendationen stämmer väl överens med såväl kommunens äldreomsorgsplan,
resultatmål och uppsatta verksamhetsmål. Inom avdelningen Vård och Äldreomsorg
har flera åtgärder påbörjats för att förbättra kvaliteten på natten. Om
rekommendationen antas kommer avdelningen att påbörja ett systematiskt och
långsiktigt förbättringsarbete. Till grund kommer då en nulägesanalys göras för att
kunna mäta om/hur kvaliteten förbättras och hur kostnaderna påverkas.
Bilagor till tjänsteskrivelse;
- Meddelande från styrelsen – Kvalitet i särskilt boende (ärende 16/04652)
- SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilda boende för
äldre
Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
På Allégården har nattbemanningen utökats sedan hösten 2015 och har finansierats
genom riktade statsbidrag ”ökad bemanning i äldreomsorg”. Nya statsbidrag även
för 2018 förväntas finansiera utökningen. Däremot upphör statsbidraget 2019 och
får då tas med i ordinarie budgetarbete. För övrigt leder beslutet om att anta
rekommendationen inte automatiskt till kostnader, utan åtgärder behöver
kostnadsberäknas och budgeteras efter hand.
Folkhälsa
Att ”sätta ljus på natten” och att arbeta med utveckling utifrån SKL:s
rekommendationer bidrar till att de som bor på särskilt boende bättre kan ges det
stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.
Facklig samverkan enligt FAS05
Dialog förs i facklig samverkan om utveckling av nattorganisationen.
Rickard Persson
Sektorchef
Sektor omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:

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
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KVALITET I SÄRSKILT BOENDE
Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid
i särskilt boende för äldre

Agneta Ivåker
Greger Bengtsson
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Inledning
En värdig vård för de äldsta
Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer i stort behov av
vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte i sig betyda
funktionsnedsättning, en 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan,
men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket
gamla personer.
En betydande del av dessa äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av
samhällets mest sköra och behövande individer. Att säkerställa en god, värdig och för
individen anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av samhällets allra
viktigaste uppgifter. Medarbetarna på landets äldreboenden är den enskilt viktigaste
faktorn för att kunna ge en god kvalité för de äldre. Det är därför viktigt att
medarbetarnas kunskap och drivkraft tas tillvara i arbetet med att förbättra omsorg och
tillsyn nattetid för särskilda boenden.

Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna
rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra
sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges
som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Syfte, mål och målgrupp
Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och
arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som
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uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt
att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik.
Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter
Några av framgångsfaktorerna för rekommendationen är att den bygger på en
förståelse för de förutsättningar som finns i landets kommuner. I arbetet med
rekommendationen har SKL därför fört en dialog med socialchefer, äldreboendechefer och undersköterskor. Sammantaget har ett 60-tal kommuner medverkat.
Dessutom har dialog förts med brukarorganisationer, fackliga organisationer och
regionala representanter.
För att göra rekommendationen till verklighet krävs ett gediget förankringsarbete. Här
kommer SKL att medverka till spridning av rekommendationen i dialog med
kommunerna.

Ansvarsfördelning och gällande rätt
Ansvarsfördelning och kvalitet
Varje kommun ska ha en fungerande socialtjänst med ansvar för bland annat
äldreomsorgsfrågor. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att äldre
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.
Inom varje kommun är det socialnämnden som har ansvaret för verksamhet riktad till
behövande oavsett utförare.
Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god
kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs rättssäkerhet, den enskildes medinflytande
och insyn, respekt för den enskildes integritet och ett professionellt bemötande. Den
enskilde ska känna sig trygg i mötet med socialtjänsten och det stöd han eller hon får.
För att uppnå god kvalitet behöver verksamheten använda sig av ett genomtänkt
arbetssätt. Det förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får
ett bra stöd och rätt förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Syftet med ledningssystemet är att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg genom
att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och
allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och
allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas (SOSFS 2011:9)
Lagrum särskilda boenden
Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda boenden är de
grundläggande bestämmelserna om integritet, självbestämmande och god kvalitet. De
återfinns i 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 § samt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen
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(2001:453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § samma lag om att socialtjänstens omsorg om
äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
(värdegrund) har också betydelse.
Socialstyrelsen föreskrift om dokumentation (SOSFS 2014:5) gäller även särskilda
boenden för äldre.
Ändring av socialtjänstförordningen 2016
Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. I förordningen har
regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt
boende för äldre.
Ändringen av socialtjänstförordningen (2001:937) lyder enligt följande:
” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet
eller hälsa.”
I kommentarerna framkommer att syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella
behov” är att tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den
enskildes medicinska och sociala behov.
Vidare skriver man i kommentarerna att:
”Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes
förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan till exempel placera
äldre i en så kallad servicelägenhet med trygghetslarm.
Vidare förtydligas att de äldre som placeras i exempelvis demensboenden och behöver
dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av närvarande personal på
boendet ska det finnas.
Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres
olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och hjälp
än en annan.
Genom att utgå från den enskildes behov, undviks en reglering som innebär att alla de
särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång till personal
dygnet runt med en viss personalstyrka.
Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en
kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Av detta följer
att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov
förändra tillgången till personal.
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Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma att en boende
har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett särskilt boende själv bedöma
på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används
på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde.”
Vad säger Inspektionen för vård och omsorg (IVO)?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett bedömningsstöd för tillsyn
vid särskilt boende för äldre. Det bedömningsstöd som IVO idag använder är inte fullt
ut anpassat till ändringen i socialtjänstförordningen som rör särskilt boende. Det
bedömningsstödet är nu under omarbetning och kommer, som SKL uppfattar det, inte
vara i konflikt med dessa rekommendationer
Bedömningen betonar individualisering och de faktorer IVO lyfter fram är att det ska
finnas tillräckligt med personal för planerade och oplanerade insatser.
IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av:
• Lokalernas utformning
• Individens behov
• Låsta dörrar (begränsningsåtgärder)
• Tekniska lösningar
 Samtycke
 Integritet

Utgångspunkter
I denna rekommendation gör SKL en sammanvägd analys och bedömning utifrån
lagstiftning, IVO: s bedömningsstöd vid tillsyn samt de iakttagelser som gjorts vid
kommunbesök och de samtal som genomförts med företrädare, brukarorganisationer och
medarbetare.

Vikten av individuell behovsbedömning
Den individuella behovsbedömningen är grunden för hur vården och omsorgen planeras
och genomförs. Bedömning av behov kan göras av biståndshandläggare, enhetschef, ett
team bestående av flera yrkeskategorier, och av baspersonal i aktuella situationer.
Bemanning efter behov ansvarar enhetschefen för, men ytterst fördelar socialnämnden
och kommunstyrelsen resurserna.
De 60 kommuner som SKL haft kontakt med inom ramen för arbetet med
rekommendationen har olika lösningar för individuella överenskommelser.
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Arbetssätten utgår från individens behov och påverkas även av tillgång till
välfärdsteknik. Vid nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning blir frågan komplex och
kräver en genomarbetad metodik där anhöriga är en viktig aktör
Tillsyn nattetid innebär också risk för att störa nattsömnen och skapa oro.
Socialtjänstlagens intentioner är att individen så långt som möjligt ska få behålla sin
integritet och självständighet. Det är därför viktigt att göra individuella
överenskommelser kring omsorg och tillsyn nattetid med de som kan ge sitt samtycke,
samt hitta metoder för att utröna hur de med begränsade möjligheter till samtycke kan
medverka till planeringen av tillsynen.

Boendemiljön
Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över
situationen för de boende. Det påverkar vården och omsorgen nattetid då bemanningen är
lägre i förhållande till dagen. Bristande lokaliteter kan kompenseras genom användning
av tekniska hjälpmedel och/eller förstärkt bemanning. Vid ny- och ombyggnation är det
av stor vikt att hänsyn tas till möjligheter till god överblick.

Bemanning
Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av
hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål
kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad
bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur
och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp.
Bemanningen nattetid bör därför vara anpassad för att så effektivt och flexibelt som
möjligt möta detta behov, exempelvis genom ett anpassningsbart schema. Det är en
viktig förutsättning för att få en både kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet. Andra
viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bemanning är möjligheten för personalen att arbeta
heltid, och ge medarbetarna sådana förutsättningar att de klarar att arbeta utifrån de
äldres aktuella behov, vilka kan skifta över tid. Det kan betyda att personal ska kunna
ställa om och arbeta på flera olika arbetsplatser i relation till det aktuella vård- och
omsorgsbehov som finns.

Digitalisering och nya arbetssätt
Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större
utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan
digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, självständighet och
digital delaktighet. Exempel på detta är digitala trygghetslarm, sensorer för att
uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av kommunikationshjälpmedel. En
viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även personer med nedsatt
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beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås med
välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del.
Flera kommuner har utvecklat användningen av välfärdsteknikens möjligheter men det
finns ett behov av att öka takten för att ge nya möjligheter att tillgodose människors
behov av individuella lösningar.
Samtidigt som digitaliseringen ger stora möjligheter ställs stora krav på att kommunen
tänker igenom användandet bland annat utifrån följande faktorer:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis, exempelvis personuppgiftslagen
(PUL), bestämmelser om dokumentation enligt SOSFS 2014:15 och
Datainspektionens krav.
Informationssäkerhet
Samtycke och beslutsförmåga
Integritet
Infrastruktur
Upphandling
Drift, förvaltning och support
Kvalitetssäkring
Delaktighet hos brukare och anhöriga
Medarbetares förutsättningar, arbetsförhållanden och digital kompetens
Information, kommunikation och utbildning
Jämlikhet och jämställdhet

Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen
Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en kommuns olika
verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett
behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande
förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det
handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och
styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband. I dagsläget är det
exempelvis många särskilda boenden som helt saknar den nödvändiga tekniska
infrastrukturen som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras.
Därutöver finns även mycket att vinna på en ökad samverkan mellan kommuner inte
minst vad gäller områden som infrastruktur, juridik, upphandling, standarder för
informationssäkerhet och arkitekturprinciper för en sammanhållen digital offentlig
förvaltning.
SKL:s styrelse beslutade i november 2016 om en ”Handlingsplan för gemensamma
förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting” som ger stöd i detta
arbete.
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Natten påverkas av dagens aktiviteter
Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt
socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till
en god nattsömn. En god nattsömn ger å andra sidan ork till dagens aktiviteter och kan
minska behov av sömn dagtid. Här krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat
utifrån den enskildes behov och önskemål.
Det är inte givet att en lösning fungerar för alla. I många kommuner är det rutin att personalen
tittar till den äldre ett par gånger nattetid för att säkerställa att hen sover och att inget oväntat
inträffat. Men att någon tittar in nattetid kan även vara störande. En ostörd miljö utan onödiga
besök, medverkar till en bättre nattsömn och kan minska behov av medicinering.

Nattsömnen påverkas positivt av evidensbaserade arbetssätt. Optimal medicinsk
behandling vid hjärtsvikt, diabetes och smärta är exempel på viktiga insatser.
Läkemedelsgenomgångar där individuell justering av personens hela läkemedelsbehandling görs bidrar till bästa möjliga hälsa och leder dessutom till en låg användning
av sömnmedel och lugnande medel. Systematiskt arbete när personen har
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens bidrar också till minskad oro och
bättre nattsömn. Andra viktiga områden att beakta är att undvika lång nattfasta och
säkerhetsställa god munhygien.

Chefen och ledarskapets betydelse
Särskilda boenden är en verksamhet som ställer stora krav på ledarskapet. Verksamheten
omsätter betydande ekonomiska värden och bedrivs dygnet runt. Att leda verksamheten
handlar både om att ge en god omvårdnad till personer som behöver omfattande vård och
omsorg och att leda flera personalkategorier utifrån olika lagrum och kulturer.
Verksamheten måste också kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man
förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade
krav på individualiserad hjälp.
Ett närvarande och kompentent ledarskap är en nyckelfråga för att klara av
omställningen. En utmaning är att natten präglas av självständigt arbete, ofta utan just
närvarande ledarskap. Nattpersonal har av naturliga skäl inte möjlighet att träffa sin chef
lika ofta som dagpersonalen.
Kommunerna uppger att det finns ett behov av att planeringen och genomförandet av
nattens arbete blir än mer transparent. Schemaläggning har stor betydelse för möjligheten
att bemanna efter behov. Om detta ska kunna bli verklighet behöver nattpersonalens
situation och schemaläggning belysas och adresseras.
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Rekommendation
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra
nedanstående punkter.

Koll på läget
Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg
och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i
förhållande till lokaler och teknik på respektive särskilt boende. Ledningen behöver i
större utsträckning ta reda på hur personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske
genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetare.

Planera utifrån individens behov
Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn
nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella behoven finns
uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns enskilda överenskommelser
hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten.
En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller
omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen och
behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet vi att äldres behov förändras både vad
gäller sjukdomar och oro Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt
välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet.
När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de
individuella behoven måste hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver
också arbetssätt med en flexibel bemanning och schemaläggning.

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur individens
behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara en del av det. Digitala
lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt
möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt.
Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta
områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering
och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:
•
•

Politisk viljeinriktning
Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet
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•
•
•
•

Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen
ska nås
Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen
Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare
Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och
invånare ska etableras

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver strategin
kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar verksamheten i
valet av bästa möjliga lösning i förhållande till arbetsmetoder, arbetsmiljö samt
brukarnas förmågor och behov av medbestämmande, självständighet och trygghet. För
att framgångsrikt kunna utveckla och införa nya arbetssätt behövs även
kompetensutvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att
användningen av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav
samt för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i
kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala lösningar
möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som det ökande behoven
hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.

Ledarskap
Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med
att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning ska
kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet
utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och
kvalitetsarbetet.
Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid. En
nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov som förändras
över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då
förväntat ökad teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur.
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Implementering
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras:
•
•
•
•
•

Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
Länsgemensamma dialoger
Workshops
Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer.
Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik
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§ 23

Dnr: KS 2017-550

Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering för Bohuskustens
Vattenvårdsförbund
Sammanfattning
Bohuskustens vattenvårdsförbund har inkommit med förslag på ny
kommunrepresentation i styrelsen samt arvodering av de ledamöter som
representerar kommunerna. Förslaget innebär en minskning av antalet
ledamöter från 17 till 11 där medlemskommunerna kommer att ha sex platser i
styrelsen och medlemsföretagen fem platser. Göteborgs kommun föreslås ha två
platser i styrelsen medan fyra ska utses av övriga kommuner enligt en
klusterindelning. Munkedals kommun ingår i ett föreslaget kluster med Lysekils,
Sotenäs och Uddevalla kommuner. Respektive kluster föreslås få en ordinarie
ledamot och en ersättare i styrelsen. Det är upp till kommunerna att inbördes
komma överens om hur representationen ska se ut. Vidare föreslås att varje
kommun direkt arvoderar sina respektive ledamöter i styrelsen.
Det kan vara rimligt att minska styrelsens storlek. En styrelse med 11
ledamöter, varav sex från kommunsektorn, borde vara fullt tillräckligt för att
administrera den samordnade recipientkontrollen som är förbundets
huvuduppgift.
Representationen i Bohuskustens vattenvårdsförbund för klustret Lysekil,
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla föreslås lösas genom att Västvatten AB utser
en ordinarie styrelseledamot och att LEVA i Lysekil AB utser en ersättare till
styrelsen. För att underlätta valberedningsarbetet föreslås vidare att båda
bolagen får i uppdrag att utse representanterna inom sina respektive styrelser.
När det gäller grunderna för klusterindelningen har dock förvaltningen
invändningar mot förslaget. Samverkan inom SML genom Miljönämnden i
mellersta Bohuslän är ingen relevant grund i det här sammanhanget.
Vattenvårdsförbundets verksamhet har inte ett tillsynsperspektiv, utan det är en
sammanslutning av i första hand verksamhetsutövare för att gemensamt svara
för recipientkontroll, dvs. vilken påverkan på vattenförekomsterna som
verksamheterna står för. För kommunerna till exempel avloppsreningsverk och
dagvatten, för företagen utsläpp från industriell verksamhet. Det här är alltså en
samhällsbyggnads- eller teknisk fråga för kommunerna. Miljönämnden är
tillsynsmyndighet för i alla fall delar av de kommunala verksamheterna.
Den samverkan inom vatten- och avloppsområdena som finns genom Västvatten
är däremot en rimlig grund för ett kluster. För Lysekils del är det LEVA i Lysekil
AB som har motsvarande roll och även står för avgiften till
vattenvårdsförbundet.
Av den anledningen föreslås därför att representationen i Bohuskustens
vattenvårdsförbund för klustret Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla löses
genom att Västvatten AB utser en ordinarie styrelseledamot och att LEVA i
Lysekil AB utser en ersättare till styrelsen. För att underlätta
valberedningsarbetet föreslås vidare att båda bolagen får i uppdrag att utse
representanterna inom sina respektive styrelser.
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Forts § 23
Med detta förslag blir det en rimlig representation för samtliga fyra kommuner
och rätt perspektiv på deltagandet i vattenvårdsförbundets verksamhet.
Beredning
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2017-12-18. Bohuskustens
Vattenvårdsförbunds Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering,
daterad 2017-12-11.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till ny kommunrepresentation
samt arvodering för Bohuskustens vattenvårdsförbund.



Kommunstyrelsen föreslår att Västvatten AB inom styrelsen utser en
ordinarie ledamot till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt
står för arvodering av denne.



Kommunstyrelsen föreslår att LEVA i Lysekil AB inom styrelsen utser en
ersättare till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för
arvodering av denne.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till ny kommunrepresentation
samt arvodering för Bohuskustens vattenvårdsförbund.



Kommunstyrelsen föreslår att Västvatten AB inom styrelsen utser en
ordinarie ledamot till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt
står för arvodering av denne.



Kommunstyrelsen föreslår att LEVA i Lysekil AB inom styrelsen utser en
ersättare till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för
arvodering av denne.
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2017-12-18

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-550

TJÄNSTESKRIVELSE

Förslag till ny kommunrepresentation och arvodering
för Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till ny kommunrepresentation samt
arvodering för Bohuskustens vattenvårdsförbund.
Kommunstyrelsen föreslår att Västvatten AB inom styrelsen utser en ordinarie
ledamot till styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för arvodering
av denne.
Kommunstyrelsen föreslår att LEVA i Lysekil AB inom styrelsen utser en ersättare till
styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund samt står för arvodering av denne.

Sammanfattning
Bohuskustens vattenvårdsförbund har inkommit med förslag på ny
kommunrepresentation i styrelsen samt arvodering av de ledamöter som
representerar kommunerna. Förslaget innebär en minskning av antalet ledamöter
från 17 till 11 där medlemskommunerna kommer att ha sex platser i styrelsen och
medlemsföretagen fem platser. Göteborgs kommun föreslås ha två platser i styrelsen
medan fyra ska utses av övriga kommuner enligt en klusterindelning. Munkedals
kommun ingår i ett föreslaget kluster med Lysekils, Sotenäs och Uddevalla
kommuner. Respektive kluster föreslås få en ordinarie ledamot och en ersättare i
styrelsen. Det är upp till kommunerna att inbördes komma överens om hur
representationen ska se ut. Vidare föreslås att varje kommun direkt arvoderar sina
respektive ledamöter i styrelsen.
Det kan vara rimligt att minska styrelsens storlek. En styrelse med 11 ledamöter,
varav sex från kommunsektorn, borde vara fullt tillräckligt för att administrera den
samordnade recipientkontrollen som är förbundets huvuduppgift.
Representationen i Bohuskustens vattenvårdsförbund för klustret Lysekil, Munkedal,
Sotenäs och Uddevalla föreslås lösas genom att Västvatten AB utser en ordinarie
styrelseledamot och att LEVA i Lysekil AB utser en ersättare till styrelsen. För att
underlätta valberedningsarbetet föreslås vidare att båda bolagen får i uppdrag att
utse representanterna inom sina respektive styrelser.
När det gäller grunderna för klusterindelningen har dock förvaltningen invändningar
mot förslaget. Samverkan inom SML genom Miljönämnden i mellersta Bohuslän är
ingen relevant grund i det här sammanhanget. Vattenvårdsförbundets verksamhet
har inte ett tillsynsperspektiv, utan det är en sammanslutning av i första hand
verksamhetsutövare för att gemensamt svara för recipientkontroll, dvs. vilken
påverkan på vattenförekomsterna som verksamheterna står för. För kommunerna till
exempel avloppsreningsverk och dagvatten, för företagen utsläpp från industriell
verksamhet. Det här är alltså en samhällsbyggnads- eller teknisk fråga för
kommunerna. Miljönämnden är tillsynsmyndighet för i alla fall delar av de
kommunala verksamheterna.

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
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Den samverkan inom vatten- och avloppsområdena som finns genom Västvatten är
däremot en rimlig grund för ett kluster. För Lysekils del är det LEVA i Lysekil AB som
har motsvarande roll och även står för avgiften till vattenvårdsförbundet.
Av den anledningen föreslås därför att representationen i Bohuskustens
vattenvårdsförbund för klustret Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla löses
genom att Västvatten AB utser en ordinarie styrelseledamot och att LEVA i Lysekil AB
utser en ersättare till styrelsen. För att underlätta valberedningsarbetet föreslås
vidare att båda bolagen får i uppdrag att utse representanterna inom sina respektive
styrelser.
Med detta förslag blir det en rimlig representation för samtliga fyra kommuner och
rätt perspektiv på deltagandet i vattenvårdsförbundets verksamhet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Marginell minskning av arvodesutbetalning.
Miljö
En bättre fungerande styrelse för vattenvårdsförbundet innebär förbättringar för
miljön.
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Uddevalla kommun
LEVA i Lysekil AB
Väst Vatten AB

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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§ 24

Dnr: KS 2017-515

Granskning av kommunens flyktingmottagande
Sammanfattning
Ernst & Young (EY) har genomfört en granskning av kommunens
flyktingmottagande. Detta gjordes på uppdrag av de förtroendevalde revisorerna
i Munkedals kommun. Rapporten visade på fem rekommendationer för
kommunstyrelsen att arbeta vidare med.
Revisionens rekommendationer samt svar från förvaltningen:
1. Säkerställa att arbetet med integrationsplanen slutförs i syfte att fortsatt
tydliggöra roller och ansvar kopplade till mottagandet.
Svar: Integrationsplanen är färdigställd och kommer till kommunstyrelsen i
mars för beslut. Den beskriver de olika kommunala verksamheternas
ansvar i integrationsfrågan.
2. Särskilt följa hur förvaltningen arbetar med målet att rekrytera medarbetare
inom sektor VO för att säkerställa att mottagandet sker på ändamålsenligt
sätt.
Svar: Mottagandet är idag obefintligt och den situation som kommunen
befann sig när revisonen gjordes är inte samma som idag. De tre
asylboenden som tidigare fanns i kommunen är avvecklade och mottagning
av ensamkommande barn finns inte idag. Förvaltningen startade upp tre
boenden för ensamkommande barn för att kunna arbeta med målgruppen på
hemmaplan. Dessa två boenden är nu nedlagda på grund av att målgruppen
inte finns i kommunen i samma utsträckning idag. Den verksamhet som
byggdes upp är idag en integrerad del i hela sektorn. Individ och
familjeomsorgen är idag bemannad och sköter sina egna utredningsuppdrag.
När länsstyrelsen fördelade flyktingtalet för 2018 lämnades Munkedals
kommun utanför mottagningskravet. Sektorn har inget rekryteringsproblem
gällande mottagande idag.
3. Tillse att rutiner utvecklas och ses över i syfte att säkra verksamheten.
Svar: Rutiner kring mottagningsförfarande utvecklades samtidigt som
verksamheterna arbetade och byggdes upp. En integrationsenhet startades
upp som fick ansvar för hela processen. Detta säkrade upp verksamheten
samtidigt som individ och familjeomsorgen hämtade tillbaka uppdraget från
Tanums kommun gällande de ensamkommande barnen och säkrade upp
denna. Integrationsenheten och Individ och familjeomsorgen byggde upp en
samverkan som tog mottagandeprocessen från A-Ö.
4. Tydliggöra ansvaret för bostadsförsörjningen.
Svar: Bostadsförsörjningsfrågan hanterades på integrationsenheten i nära
samverkan mellan det kommunala bostadsbolaget, privata hyresvärdar samt
Individ och familjeomsorgen. Sektorn fick ansvaret för hela
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Forts § 24
bostadsförsörjningsfrågan och integrationssamordnaren ansvarade för hela
förloppet och gör så än idag.
5. Tillse en fungerande samverkan vad gäller bostadsförsörjning
Svar: Integrationsenheten har ett väl uppbyggt kontaktnät av privat
hyresvärdar och en nära samverkan med det kommunala bolaget. Idag är
utmaningen minimal och den erfarenheten som förvaltningen fått gör att vi
är väl rustade för eventuellt framtida utmaningar.
6. Särskilt följa att samverkan får avsedd effekt.
Svar: Effekten är synlig och tydlig då förvaltningen har lyckats med
uppdraget kring att hantera den tuffa mottagandesituation som rådde vid
tillfället för revisionsrapporten. Kommunstyrelsen har fått månatliga
rapporter från Sektorchef gällande mottagning och verksamhet som rör
målgruppen och på så sätt följt utvecklingen hela tiden.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse. Revisionsrapport –
Granskning av kommunernas flyktingmottagande, daterad 2018-01-08.
Revisionens granskning av kommunens flyktingmottagande, daterad 2016-09-14
och inkommen 2017-11-24.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till
revisionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till
revisionen.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-515

TJÄNSTESKRIVELSE

Svar till revisionen angående Granskning av kommunernas
flyktingmottagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder svaret till revisionen.

Sammanfattning
Ernst & Young (EY) har genomfört en granskning av kommunens
flyktingmottagande. Detta gjordes på uppdrag av de förtroendevalde revisorerna i
Munkedals kommun. Rapporten visade på fem rekommendationer för
kommunstyrelsen att arbeta vidare med.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att:
 Säkerställa att arbetet med integrationsplanen slutförs i syfte att fortsatt
tydliggöra roller och ansvar kopplade till mottagandet.


Särskilt följa hur förvaltningen arbetar med målet att rekrytera
medarbetare inom sektor VO för att säkerställa att mottagandet sker på
ändamålsenligt sätt.



Tillse att rutiner utvecklas och ses över i syfte att säkra verksamheten.



Tydliggöra ansvaret för bostadsförsörjningen.



Särskilt följa att samverkan får avsedd effekt.

I bifogat underlag finns sektorns rekommenderade svar på revisorernas
rekommendationer.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ekonomiska konsekvenser går inte att bedöma.
Inga ytterligare konsekvenser

Rickard Persson
Sektorschef
Omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Revisionen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress: Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
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KOMMUNSTYRELSEN

Revisionsrapport – Granskning av kommunernas
flyktingmottagande
Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen.
Granskningsrapporten översändes med önskemål att senast 14/3-18 erhålla svar
på vilka åtgärder kommunstyrelsen ämnar vidta med anledning av revisionens
bedömningar vilka redovisas i rapporten.
Revisorernas rekommendationer och kommunstyrelsens svar:
Revisorerna:
 Säkerställa att arbetet med integrationsplanen slutförs i syfte att fortsatt
tydliggöra roller och ansvar kopplade till mottagandet.
Svar
Integrationsplanen är färdigställd och kommer till kommunstyrelsen i mars för
beslut. Den beskriver de olika kommunala verksamheternas ansvar i
integrationsfrågan.
Revisorerna:
 Särskilt följa hur förvaltningen arbetar med målet att rekrytera medarbetare
inom sektor VO för att säkerställa att mottagandet sker på ändamålsenligt
sätt.
Svar
Mottagandet är idag obefintligt och den situation som kommunen befann sig när
revisonen gjordes är inte samma som idag. De tre asylboenden som tidigare fanns i
kommunen är avvecklade och mottagning av ensamkommande barn finns inte idag.
Förvaltningen startade upp tre boenden för ensamkommande barn för att kunna
arbeta med målgruppen på hemmaplan. Dessa två boenden är nu nedlagda på
grund av att målgruppen inte finns i kommunen i samma utsträckning idag. Den
verksamhet som byggdes upp är idag en integrerad del i hela sektorn. Individ och
familjeomsorgen är idag bemannad och sköter sina egna utredningsuppdrag. När
länsstyrelsen fördelade flyktingtalet för 2018 lämnades Munkedals kommun utanför
mottagningskravet. Sektorn har inget rekryteringsproblem gällande mottagande
idag.
Revisorerna:
 Tillse att rutiner utvecklas och ses över i syfte att säkra verksamheten.
Svar
Rutiner kring mottagningsförfarande utvecklades samtidigt som verksamheterna
arbetade och byggdes upp. En integrationsenhet startades upp som fick ansvar för
hela processen. Detta säkrade upp verksamheten samtidigt som individ och
familjeomsorgen hämtade tillbaka uppdraget från Tanums kommun gällande de
ensamkommande barnen och säkrade upp denna. Integrationsenheten och Individ
och familjeomsorgen byggde upp en samverkan som tog mottagandeprocessen från
A-Ö.
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Revisorerna:
 Tydliggöra ansvaret för bostadsförsörjningen.
Svar
Bostadsförsörjningsfrågan hanterades på integrationsenheten i nära samverkan
mellan det kommunala bostadsbolaget, privata hyresvärdar samt Individ och
familjeomsorgen. Sektorn fick ansvaret för hela bostadsförsörjningsfrågan och
integrationssamordnaren ansvarade för hela förloppet och gör så än idag.
Revisorerna:
 Tillse en fungerande samverkan vad gäller bostadsförsörjning.
Svar
Integrationsenheten har ett väl uppbyggt kontaktnät av privat hyresvärdar och en
nära samverkan med det kommunala bolaget. Idag är utmaningen minimal och den
erfarenheten som förvaltningen fått gör att vi är väl rustade för eventuellt framtida
utmaningar.
Revisorerna:
 Särskilt följa att samverkan får avsedd effekt.
Svar
Effekten är synlig och tydlig då förvaltningen har lyckats med uppdraget kring att
hantera den tuffa mottagandesituation som rådde vid tillfället för
revisionsrapporten. Kommunstyrelsen har fått månatliga rapporter från Sektorchef
gällande mottagning och verksamhet som rör målgruppen och på så sätt följt
utvecklingen hela tiden.

Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för svar till revisionen.
Rickard Persson
Sektorchef
Sektor Omsorg
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§ 25

Dnr: KS 2017-534

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) i syfte att kartlägga om kommunens arbetsmiljöarbete
bedrivs ändamålsenligt i enlighet med lagar, förordningar, interna mål, riktlinjer
och beslut.
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och visar att kommunstyrelsen
inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt ett ändamålsenligt SAM.
Utvecklingsområden finns avseende kommunstyrelsens styrning och uppföljning
på både övergripande nivå och för att minska ohälsan inom utsatta
verksamheter.
Revisorernas identifierade utvecklingsområden:
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att dokument, rutiner och mallar
kopplat till arbetsmiljöarbetet uppfyller krav i gällande lag och
föreskrifter.
- Kommunstyrelsen ska tydliggöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter som
inkluderar styrelsens roll.
- Säkerställa att skyddsombud inkluderas i arbetsmiljöfrågorna i enlighet
med lag och föreskrifter.
- Säkerställa att åtgärder vidtas för att minska ohälsan i enlighet med
kommunens styrdokument.
Kommunstyrelsen redovisar svar kring åtgärder enligt särskild bilaga som
bifogas protokollet.
Beredning
Personalchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-14. Redovisning
av svar till revisorerna angående kommunstyrelsens utvecklingsområden.
Revisorernas granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, daterad 201711-24 och inkommen 2017-12-08.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till
revisionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till
revisionen.
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Redovisning av svar till revisorerna angående kommunstyrelsens
utvecklingsområden
Aktivitet

Att göra

Arbetsmiljöpolicy

Uppdatera befintlig
policy. Beskriva
mål, hur de skall
uppnås och vem
ansvarar.
Ta fram mål och
hur de skall
uppnåsÆ detta
vävs in i
arbetsmiljöpolicyn.
Uppdatera
dokument
fördelning av
arbetsmiljöansvar
Konkretisera de
olika
ansvarområdena.
Kompetenssäkra för
de olika nivåerna i
fördelningen.
Uppdatera rutin.

Organisatorisk
och
socialarbetsmiljö
Förtydliga KS roll
- fördelning av
arbetsmiljöansvar
Fördelning av
arbetsmiljöarbetet

Rehabilitering och
arbetsanpassning
Årliga rutiner SAM

SAM rutiner
Årlig
dokumentation:

Årlig
dokumentation:

Implementera
system för SAM

Sjukfrånvaro
Projekt Agerus –
Hemtjänsten Mdal

Implementera
årshjul för SAM och
säkerställa rutiner
mot varje sektorenheter.
Ett samlat
dokument för alla
SAM rutiner
Sammanställning,
uppföljning och
utvärdering av
SAM- per enhet,
avdelning och
sektor.
Sammanställning,
uppföljning och
utvärdering av
SAM- årsbokslut till
KS.
Digitalisera
skyddsronder
(fysiska och OSA),
enkätverktyg,
anmälan av tillbud
och arbetsskador
Enheter över 7%
sjukfrånvaro följs
upp särskilt.
Enkätverktyg
kopplat till

Klart

Pågående
Samverkan
26 mars

Samverkan
26 mars

Samverkan
26 feb
Samverkan
26 feb

Samverkas
26 mars
Genomfört
dec-feb.

Klart dec
2017.
Genomfört
i samband
med
årsbokslut
2017.
Redovisas
till KS vid
årsbokslut
2017.
Inköp av
modul
våren
2018.
Pågår
Pågår

Ej
startat
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och
Hemsjukvården
Rehabilitering och
aktiveringskurs

Hälsofrämjande
arbete

Introduktion

motivation och
drivkraft gällande
sjukfrånvaro.
Uppföljning i feb.
Förebyggande
insats mot
sjukfrånvaro:
korttid och långtid,
12 anställda under
våren.
Utbildning av
hälsoinspiratörer
för att fokusera på
det friska ute i
verksamheterna
Förbättrad
introduktion för nya
chefer-fokus på
arbetsmiljöarbetet.

Start 12
feb.

Start jan.

Pågår

Aktiviteter
x

Frukostmöten – rullandes under 2018 med olika teman.

x

Ordinärt rehabiliteringsarbete med långtids- och korttidssjuka,
arbetsförmågebedömningar, omplaceringar, uppsägningar.

Utbildningar till chefer och skyddsombud 2018
x
x
x
x
x
x















Alkohol och droger, dec 2017 och 14 feb 2018.
Hälsofrämjande arbete kopplat till chefsrollen 5 mars och 22 mars
Utbildning Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier – Iknow, feb-mars
Ev utbildning jämställdhetsarbete, april.
Grundläggande SAM-utbildning, hösten 2018.
Grundläggande samverkansutbildning, nov-dec 2018.
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Sjukstatistiköver7%
Område
Admin.enheten
Allegården
AME
Bemanning
Dinglegården
Ekebacken
Ekonomi
Förskolannorr
Förskolancentrum
Förskolansöder
Hemsjukvård
HemtjänstMk
IFO
Kost
LSSgruppb.
LSSsocialpsyk
LSSassistans
Parkochskog
Sektorsledning
Sörbygdenro
Sörbygården
Vässjegården



decͲ16
5,56
8,43
10,01
12,03
7,4
13,43
12,54
5,86
14,44
14,66
10
15,26
4,7
9,04
9,49
8,27
17,92
7,78

13,19
12,27
9,33

decͲ17
7,72
5,86
8,93
18,82
5,31
8,14
1,77
8,23
10,61
16,16
13,72
15,26
7,47
5,47
11,1
14,62
9,19
4,2
14,13
11,7
8,93
11,12
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2018-02-14

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-534

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Pernilla Niklasson
Personalchef
Personalenheten

Svar på granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till Revisionen.

Sammanfattning
Kommunrevisionen har genomfört en granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbete i syfte att kartlägga om kommunens arbetsmiljöarbete bedrivs
ändamålsenligt i enlighet med lagar, förordningar, interna mål, riktlinjer och beslut.
har lämnat förslag på åtgärder.
Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och visar att kommunstyrelsen inte i
tillräcklig utsträckning har säkerställt ett ändamålsenligt SAM. Utvecklingsområden
finns avseende KS styrning och uppföljning på både övergripande nivå och för att
minska ohälsan inom utsatta verksamheter.
Revisorernas identifierade utvecklingsområden:
- Kommunstyrelsen ska säkerställa att dokument, rutiner och mallar kopplat till
arbetsmiljöarbetet uppfyller krav i gällande lag och föreskrifter.
- Kommunstyrelsen ska tydliggöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter som
inkluderar KS roll.
- Säkerställa att skyddsombud inkluderas i arbetsmiljöfrågorna i enlighet med lag
och föreskrifter.
- Säkerställa att åtgärder vidtas för att minska ohälsan i enlighet med
kommunens styrdokument.
Kommunstyrelsen redovisar svar kring åtgärder enligt bilaga.

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

91

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi

-

Satsning på rehabiliterings- och aktiveringskurs för 12 anställda a´28 000
kr/pers innebär initialt ökade kostnader. Beräknas hämtas hem i minskade
kostnader för korttidssjukfrånvaro.

-

Kostnader för särskilda insatser för att minska ohälsan kopplat till ett projekt
för två enheter inom avdelning vård och äldreomsorg, cirka 15 000 kr för
konsultstöd och licenskostnad.

-

Utbildningar inom hållbart och hälsofrämjande ledarskap för chefer och ev
riktad utbildningsinsats för chefer inom sektor omsorg, cirka 60 000 kr.

-

Satsning på förebyggande fysisk aktivitet prova på pass på Nordic Wellness
a´30 000 kr.

-

Uppstart och utbildning för hälsoinspiratörer på arbetsplatser 40 000 kr.

Samtliga kostnader förutom utbildningsinsatser för chefer beräknas inom ramen för
företagshälsovården. Insatser för förebyggande åtgärder ansöks medel från AFA och
Försäkringskassan.
Facklig samverkan enligt FAS05
Facklig samverkan 26 februari.
Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Personalenheten

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
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Redovisning av svar till revisorerna angående kommunstyrelsens
utvecklingsområden
Aktivitet

Att göra

Arbetsmiljöpolicy

Uppdatera befintlig
policy. Beskriva
mål, hur de skall
uppnås och vem
ansvarar.
Ta fram mål och
hur de skall
uppnås detta
vävs in i
arbetsmiljöpolicyn.
Uppdatera
dokument
fördelning av
arbetsmiljöansvar
Konkretisera de
olika
ansvarområdena.
Kompetenssäkra för
de olika nivåerna i
fördelningen.
Uppdatera rutin.

Organisatorisk
och
socialarbetsmiljö
Förtydliga KS roll
- fördelning av
arbetsmiljöansvar
Fördelning av
arbetsmiljöarbetet

Rehabilitering och
arbetsanpassning
Årliga rutiner SAM

SAM rutiner
Årlig
dokumentation:

Årlig
dokumentation:

Implementera
system för SAM

Sjukfrånvaro
Projekt Agerus –
Hemtjänsten Mdal

Implementera
årshjul för SAM och
säkerställa rutiner
mot varje sektorenheter.
Ett samlat
dokument för alla
SAM rutiner
Sammanställning,
uppföljning och
utvärdering av
SAM- per enhet,
avdelning och
sektor.
Sammanställning,
uppföljning och
utvärdering av
SAM- årsbokslut till
KS.
Digitalisera
skyddsronder
(fysiska och OSA),
enkätverktyg,
anmälan av tillbud
och arbetsskador
Enheter över 7%
sjukfrånvaro följs
upp särskilt.
Enkätverktyg
kopplat till

Klart

Pågående
Samverkan
26 mars

Samverkan
26 mars

Samverkan
26 feb
Samverkan
26 feb

Samverkas
26 mars
Genomfört
dec-feb.

Klart dec
2017.
Genomfört
i samband
med
årsbokslut
2017.
Redovisas
till KS vid
årsbokslut
2017.
Inköp av
modul
våren
2018.
Pågår
Pågår

Ej
startat
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och
Hemsjukvården
Rehabilitering och
aktiveringskurs

Hälsofrämjande
arbete

Introduktion

motivation och
drivkraft gällande
sjukfrånvaro.
Uppföljning i feb.
Förebyggande
insats mot
sjukfrånvaro:
korttid och långtid,
12 anställda under
våren.
Utbildning av
hälsoinspiratörer
för att fokusera på
det friska ute i
verksamheterna
Förbättrad
introduktion för nya
chefer-fokus på
arbetsmiljöarbetet.

Start 12
feb.

Start jan.

Pågår

Aktiviteter


Frukostmöten – rullandes under 2018 med olika teman.



Ordinärt rehabiliteringsarbete med långtids- och korttidssjuka,
arbetsförmågebedömningar, omplaceringar, uppsägningar.

Utbildningar till chefer och skyddsombud 2018







Alkohol och droger, dec 2017 och 14 feb 2018.
Hälsofrämjande arbete kopplat till chefsrollen 5 mars och 22 mars
Utbildning Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier – Iknow, feb-mars
Ev utbildning jämställdhetsarbete, april.
Grundläggande SAM-utbildning, hösten 2018.
Grundläggande samverkansutbildning, nov-dec 2018.
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Sjukstatistik över 7 %
Område
Admin.enheten
Allegården
AME
Bemanning
Dinglegården
Ekebacken
Ekonomi
Förskolan norr
Förskolan centrum
Förskolan söder
Hemsjukvård
Hemtjänst Mk
IFO
Kost
LSS gruppb.
LSS socialpsyk
LSS assistans
Park och skog
Sektorsledning
Sörbygden ro
Sörbygården
Vässjegården

dec‐16
5,56
8,43
10,01
12,03
7,4
13,43
12,54
5,86
14,44
14,66
10
15,26
4,7
9,04
9,49
8,27
17,92
7,78
13,19
12,27
9,33

dec‐17
7,72
5,86
8,93
18,82
5,31
8,14
1,77
8,23
10,61
16,16
13,72
15,26
7,47
5,47
11,1
14,62
9,19
4,2
14,13
11,7
8,93
11,12
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§ 26

Dnr: KS 2017-535

Revisionsrapport – Uppföljning av 2014 års granskning av inköp och
upphandling
Sammanfattning
I revisionsrapporten gällande uppföljning av 2014 års granskning av inköp och
upphandling finns två rekommendationer till kommunstyrelsen:
- att löpande följa arbetet med den nya organisationen för att säkerställa en
ändamålsenlig implementering samt
- att säkerställa en tillräcklig uppföljning och intern kontroll avseende
direktupphandlingar och avtalstrohet.
Efter revisionens genomförande har arbetet med den nya inköpsorganisationen
fortgått. Nästan alla som ska vara inköpare eller beställare i eBuilder har
genomgått utbildningen och utbildningar kommer fortsatt att genomföras vd
behov. Samordnargruppen för inköpsorganisationen där representanter för alla
verksamheter ingår träffas första gången i februari. Avrapportering hur den
fortsatta implementeringen genomförs sker i samband med kommunens
delårsbokslut.
Genom de utbildningsinsatser som genomförs ska kompetensen höjas hos de
som gör inköp i gällande lagstiftning samt kommunens inköpspolicy och regler
för inköp och upphandling. Detta kommer öka avtalstroheten samt minska de
direktupphandlingar som görs i strid med gällande policy.
En ökad användning av våra verksamhetsstöd inköpsområdet som Visma
Tendsign och Inyett kommer ge en förbättrad systematisk uppföljning av
avtalstroheten. Avrapportering sker i samband med kommunens delårsbokslut.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-14. Revisionens
granskningsrapport daterad den 24 november 2017.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning görs enligt förslag i samband med
delårsboksluten.



Kommunstyrelsen anser sig därmed ha uppfyllt de givna
rekommendationerna



Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till revisionen

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning görs enligt förslag i samband med
delårsboksluten.



Kommunstyrelsen anser sig därmed ha uppfyllt de givna
rekommendationerna



Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till revisionen


-XVWHUDQGHVVLJQ

8WGUDJVEHVW\UNDQGH












121

122
2018-02-14

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-535

TJÄNSTESKRIVELSE

Revisionsrapport gällande uppföljning av 2014 års
granskning av inköp och upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning görs enligt förslag i samband med
delårsboksluten.
Kommunstyrelsen anser sig därmed ha uppfyllt de givna rekommendationerna
Kommunstyrelsen godkänner svaret och översänder det till Revisionen

Sammanfattning
I revisionsrapporten gällande uppföljning av 2014 års granskning av inköp och
upphandling finns två rekommendationer till kommunstyrelsen.
-

Att löpande följa arbetet med den nya organisationen för att säkerställa en
ändamålsenlig implementering
Att säkerställa en tillräcklig uppföljning och intern kontroll avseende
direktupphandlingar och avtalstrohet

Efter revisionens genomförande har arbetet med den nya inköpsorganisationen
fortgått. Nästan alla som ska vara inköpare eller beställare i eBuilder har genomgått
utbildningen och utbildningar kommer fortsatt att genomföras vd behov.
Samordnargruppen för inköpsorganisationen där representanter för alla
verksamheter ingår träffas första gången i februari. Avrapportering hur den fortsatta
implementeringen genomförs sker i samband med kommunens delårsbokslut.
Genom de utbildningsinsatser som genomförs ska kompetensen höjas hos de som
gör inköp i gällande lagstiftning samt kommunens inköpspolicy och regler för inköp
och upphandling. Detta kommer öka avtalstroheten samt minska de
direktupphandlingar som görs i strid med gällande policy.
En ökad användning av våra verksamhetsstöd inköpsområdet som Visma Tendsign
och Inyett kommer ge en förbättrad systematisk uppföljning av avtalstroheten.
Avrapportering sker i samband med kommunens delårsbokslut.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

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
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Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Revisionen

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
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§ 27

Dnr: KS 2018-84

Hantering av kultur- och fritidspris
Sammanfattning
Sedan inrättandet av priser och stipendier inom fritid och kultur har
nomineringar inhämtats från allmänheten genom annonsering, hemsida och
brevutskick till föreningslivet. Handläggaren för respektive område har
sammanställt förslagen och lämnat beslutsunderlag till kommunstyrelsen som
fattat beslut. På senare år har antal förslag på pristagare blivit färre vilket bland
annat kan bero på att flertalet av engagerade pristagare erhållit pris. För att
mobilisera ett större engagemang kan tillskapandet av en jury med
representanter från de aktuella verksamhetsområdena vara en väg att gå.
Samtliga pristagare sedan 1980 finns presenterade på kommunens hemsida.
Priser och stipendier delas traditionsenligt ut på nationaldagen. Samtidigt delas
priser ut från Folkhälsopolitiska rådet och Musikskolan i Munkedal.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-15.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en särskild jury för att utse kultur- och
fritidspristagare



Kommunstyrelsen beslutar att juryn ska bestå av en förtroendevald vardera
från majoritet och opposition, en representant vardera från kultur- och
fritidsområdet samt en tjänsteman från förvaltningen. Totalt fem ledamöter.



Kommunstyrelsen beslutar att juryn väljs för en mandatperiod med
undantag för första året 2018.



Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över regelverket för
kultur- och fritidsprisen och att föreslå representanter från kultur- och
fritidssektorn.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en särskild jury för att utse kultur- och
fritidspristagare



Kommunstyrelsen beslutar att juryn ska bestå av en förtroendevald vardera
från majoritet och opposition, en representant vardera från kultur- och
fritidsområdet samt en tjänsteman från förvaltningen. Totalt fem ledamöter.



Kommunstyrelsen beslutar att juryn väljs för en mandatperiod med
undantag för första året 2018.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över regelverket för
kultur- och fritidsprisen och att föreslå representanter från kultur- och
fritidssektorn.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-84

TJÄNSTESKRIVELSE

Hantering av kultur- och fritidspris
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en särskild jury för att utse kultur- och
fritidspristagare
Kommunstyrelsen beslutar att juryn ska bestå av en förtroendevald från vardera
majoritet och opposition, en representant från vardera kultur- och fritidsområdet
samt en tjänsteman från förvaltningen. Totalt fem ledamöter.
Kommunstyrelsen beslutar att juryn väljs för en mandatperiod med undantag för
första året 2018.
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över regelverket för kultur- och
fritidsprisen och att föreslå representanter från kultur- och fritidssektorn.
Sammanfattning
Sedan inrättandet av priser och stipendier inom fritid och kultur har nomineringar
inhämtats från allmänheten genom annonsering, hemsida och brevutskick till
föreningslivet. Handläggaren för respektive område har sammanställt förslagen och
lämnat beslutsunderlag till kommunstyrelsen som fattat beslut. På senare år har
antal förslag på pristagare blivit färre vilket bland annat kan bero på att flertalet av
engagerade pristagare erhållit pris. För att mobilisera ett större engagemang kan
tillskapandet av en jury med representanter från de aktuella verksamhetsområdena
vara en väg att gå. Samtliga pristagare sedan 1980 finns presenterade på
kommunens hemsida.
Priser och stipendier delas traditionsenligt ut på nationaldagen. Samtidigt delas
priser ut från Folkhälsopolitiska rådet och Musikskolan i Munkedal.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga tillkommande ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Liselott Sörensen-Ringi
Sektorchef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kultur- och fritidsenheten

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
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§ 28

Dnr: KS 2017-397

Förändrade tröskelvärden gällande Regler för inköp och upphandling
Sammanfattning
Vid årsskiftet höjdes tröskelvärdet för offentlig upphandling, vilket kräver en
justering av dokumentet Regler för inköp och upphandling. För att inte riskera
att dokumentet innehåller felaktiga belopp för direktupphandling stryks text som
specificerar just detta. Information om aktuellt belopp för övre gräns av
direktupphandling ska finnas på intranätet samt hos upphandlare. Uppdatering
har skett under rubrik 4.Direktupphandling och 4.1 Upphandlingsförfarande vid
direktupphandling.
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06. Förslag –
Regler för inköp och upphandling.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och
upphandling samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 201710-11 §131.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och
upphandling samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 201710-11 §131.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-397

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Elin Johansson
Upphandlare
Ekonomienheten

Förändrade tröskelvärden gällande Regler för inköp
och upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta ny version av Regler för inköp och upphandling
samt upphäver Regler för inköp och upphandling antagen 2017-10-11 §131.

Sammanfattning
Vid årsskiftet höjdes tröskelvärdet för offentlig upphandling, vilket kräver en
justering av dokumentet Regler för inköp och upphandling. För att inte riskera att
dokumentet innehåller felaktiga belopp för direktupphandling stryks text som
specificerar just detta. Information om aktuellt belopp för övre gräns av
direktupphandling ska finnas på intranätet samt hos upphandlare. Uppdatering har
skett under rubrik 4.Direktupphandling och 4.1 Upphandlingsförfarande vid
direktupphandling.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen konsekvens.
Inga ytterligare konsekvenser
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Kommunledningskontoret

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ekonomienheten

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
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Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling

Dnr KS 2017-397

Typ av dokument:
Regler
Handläggare:
Upphandlare, Elin Johansson
Antagen av:
Kommunstyrelsen

Antagningsdatum:
2017-10-11 §131

Revisionshistorik:
Ersätter regler för inköp och upphandling
antagen 2016-02-02 § 5
Ersätter regler för inköp och upphandling
antagen 2015-09-16 § 162
Ersätter regler för inköp och upphandling
antagen 2011-03-31 § 8

Giltighet:
Tills vidare
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Regler för inköp och direktupphandling
1. Inledning
Dessa regler är ett komplement till den antagna policyn för inköp och
upphandling.
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling - nedan kallad LOU, lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - nedan kallad
LUF, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet (LUFS) och lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner – nedan kallad LUK anger regelverket för all offentlig
upphandling.
Kommunen är en juridisk person, även om den består av flera
verksamheter med eget resultatansvar, och ses som en upphandlande
myndighet.
Upphandlingsverksamheten inom kommunen ska i möjligaste mån
samordnas. Samordning ska ske med kommunerna inom
upphandlingssamarbetet i norra Bohuslän samt med andra myndigheter,
där så är lämpligt. Utformning av upphandling ska beaktas för att
underlätta för mindre företag där så är lämpligt.
2. Syfte
Reglerna ska vara ett stöd för den som gör beställningar eller handlägger
en direktupphandling. Reglerna följer antagen policy för inköp och
upphandling. Vid inköp och direktupphandling ska beställaren ha kunskap
om både policyn och regler.
3. Genomförande
3.1 Beställning
Vid beställning ska den som är beställare alltid använda sig av ramavtalen
som är tecknade för kommunen. Beställare är skyldiga att göra sig
underrättade om vilka ramavtal med tillhörande nettoprislista som finns.
Har ramavtal träffats ska dessa nyttjas. Finns däremot inget ramavtal för
det aktuella varu-/tjänsteområdet ska detta upphandlas.
Efter godkänd leverans av varan eller tjänsten ska fakturan kontrolleras,
konteras och attesteras enligt gällande ekonomi- och attestreglemente.
Betala aldrig en faktura innan leverans.
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Stämmer inte fakturan överens med leveransen eller överenskommet pris
reklamera omgående och begär omleverans eller kreditfaktura.
3.2 E-handel
De varor och tjänster som finns i e-handelssystemet ska beställas i
systemet av alla godkända beställare som är upplagda i systemet. Varje
sektor ansvarar för att godkända beställare får utbildning och tillgång till
systemet.
4. Direktupphandling
Direktupphandling är en upphandlingsform som är tillämplig om den
upphandlande myndigheten inte har något avtal som omfattar den tänkta
vara eller tjänsten samt att värdet inte överstiger 28 procent av
tröskelvärdet enligt LOU, 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF eller 5
procent av tröskelvärdet enligt LUK. För 2017 är gränsvärdet för
direktupphandling enligt LOU 534 890 kr, LUF 993 368 kr och LUK
2 387 903 kr.
Värdet beräknas för kommunens samlade inköp inom en tänkt
avtalsperiod av respektive vara eller tjänst. Finns ingen tänkt avtalsperiod
beräknas värdet per kalenderår. Det är inte tillåtet att dela upp
upphandlingen i avsikt att komma under de olika beloppsgränserna.
Grundläggande för direktupphandling är att upphandling ska göras med
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt
genomföras affärsmässigt. Anbud och anbudsgivare ska behandlas utan
ovidkommande hänsyn. De grundläggande principerna i EU:s
upphandlingsdirektiv samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy
gäller även vid direktupphandling.
4.1 Upphandlingsförfarande vid direktupphandling
Nedanstående punkter är viktiga att tänka på vid alla nivåer av
direktupphandlingar:
 Alla beloppsgränser gäller exklusive moms.
 Beloppsgränserna gäller för kommunen som helhet, vilket innebär
att nivåerna på direktupphandlingar skall räknas samman inom
sektorn och mellan de olika sektorerna.
 Kontrollera att leverantörer innehar F-skattsedel och/eller är
momsregistrerad.
 Avtala alltid om vad som gäller för leveransvillkor, fraktavgifter och
garantier.
 Observera att finansieringsformen inte är avgörande för
upphandlingsformen.
 Observera att absolut sekretess gäller under upphandlingsperioden
fram tills beslut om leverantör har fattats.
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Nivå 1 Inköpssumma upp till 25 000 kr
Vid enstaka inköp upp till 25 000 kronor krävs ingen skriftlig jämförande
offertförfrågan. Affärsmässig handläggning ska ske. Diarieför eventuella
skriftliga avtal.
Nivå 2 Inköpssumma 25 000 kr till 100 000 kr
Skriftliga offerter t.ex. via e-post eller via upphandlingssystem ska
infordras från, om möjligt, minst tre leverantörer.
Anbudssammanställning och beslutsprotokoll innehållande motiv för val av
leverantör ska upprättas. Upphandlingsmallarna ”Direktupphandling
25 000 kr – 100 000 kr” och ”Anbudssammanställning och beslut 25 000
kr – 100 000 kr” kan användas som stöd. Skriftlig beställning ska göras.
Diarieför ärendet.
Nivå 3 Inköpssumma 100 000 kr till 534 890 kr för LOU, 993 368 kr för
LUF och 2 387 903 kr för LUK, enligt år 2017 fastställda värden aktuellt
fastställt värde för direktupphandling
Vid upphandlingar över 100 000 kr ska alltid upphandlaren kontaktas
innan upphandlingen.
Annonsering
I samverkan med upphandlaren ska annonsering på hemsida och via
allmänt tillgänglig databas alltid övervägas. Beroende på upphandlingens
art även annonsering i lokal press.
Anbud
Skriftligt anbud via upphandlingssystem eller per post ska infordras från
minst tre leverantörer, den rådande konkurrenssituationen ska alltid
nyttjas.
Anbudsöppning
Manuell anbudsöppning ska ske vid förrättning där minst två personer
deltar. Anbud förtecknas i öppningsprotokoll och ska skriftligen bestyrkas
av dem som deltar i förrättningen. Anbud inkomna via
upphandlingssystem öppnas i systemet.
Beslut
Skriftligt beslut ska alltid fattas och skrivas under av behörig. Beslutet ska
delges samtliga anbudsgivare. Var uppmärksam på att anbud kan
innehålla information som omfattas av sekretess även efter det att ett
beslut om leverantör har fattats. Rådgör med upphandlare.
Dokumentation
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LOU ställer krav på dokumentation på direktupphandlingar över 100 000
kr. Konkurrensverket listar nedan vad som ska dokumenteras:
 Den upphandlande myndighetens namn eller enhetens namn och
organisationsnummer.
 Avtalsföremålet.
 Avtalets löptid och uppskattat värde samt när avtalet ingicks.
 Om och hur konkurrensen togs till vara.
 Vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade
anbud.
 Vilken leverantör som tilldelats avtalet.
 Det viktigaste skälet för tilldelningen.
Blankett för upphandling över 100 000 ska alltid fyllas i. Förutom
blanketten ska det upprättas en anbudssammanställning och ett
beslutsprotokoll. I dokumenten ska alla ovanstående punkter finnas med.
Upphandlingsenheten tillhandahåller blankett. Diarieför ärendet.
Avtal/beställning
Skriftligt avtal eller beställning ska göras.
4.3 Hållbar upphandling
Krav på miljöhänsyn samt sociala och etiska hänsyn ska vara en naturlig
del i all upphandlings- och inköpsverksamhet som utförs av kommunen.
Produkter och tjänster som medför så liten klimat - och miljöpåverkan
som möjligt med bibehållen funktion ska användas, då det är ekonomiskt
försvarbart. Relevanta sociala och etiska krav ska ställas när det är
möjligt. Särskild hänsyn ska tas till ILO: s åtta grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt FN:s
barnkonvention.
Krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor ska ställas.
Krav enligt tillämpliga delar i svensk djurskyddslagstiftning ska ställas vid
upphandling av livsmedel.
Kraven som ställs ska utformas så att de inte diskriminerar leverantörer
från andra regioner eller länder, vara proportionerliga, ha en koppling till
föremålet för kontraktet, samt vara möjliga att kontrollera.
5. Beslut och avtalstecknande
Upprättad delegationsordning inom respektive kommun reglerar
ansvarsfördelningen avseende beslut om anskaffning, beslut om att
teckna avtal samt rätt att underteckna avtal.
Kommunen tecknar inte avtal med leverantörer som bedriver sin
verksamhet i strid med lag, avtal eller annat som är allmänt godtaget
inom verksamhetsområdet.
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7. Säljare och telefonsäljare
Det finns ingen skyldighet att ta emot säljare och det rekommenderas inte
mer än i de ramavtal som bygger på säljbesök (exempel yrkeskläder). Är
säljare påstridiga hänvisa till kommunens upphandlare eller till
sektorchefen för verksamheten.
Detsamma gäller telefonsäljare. Vid telefonförsäljning är det viktigt att
avböja alla eventuella köpbekräftelser eftersom kommunen som juridisk
person inte har någon ångerrätt.
8. Regler för privatköp
För anställda och förtroendevalda är det ej tillåtet att beställa varor och
tjänster för eget bruk i kommunens namn. Det är heller inte tillåtet att
köpa varor eller tjänster till kommunen från privatpersoner. Vid inköp för
kommunens räkning är det ej tillåtet att använda privata bonus/medlemskort t ex Med Mera, ICA etc.
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§ 29

Dnr: KS 2017-261

Bokslut 2017 för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens bokslut är uppdelad per sektor där verksamheterna separat
redovisar ekonomiskt utfall samt investeringsredovisning och
måluppfyllelseuppföljning.
Resultatet för kommunstyrelsen har ett negativt utfall för året på - 2,59 mnkr,
ett sämre resultat än tidigare prognos.
Resultat
I jämförelse med föregående år ökade verksamhetens kostnader med 33,34
mnkr samtidigt som intäkterna minskade med 8 mnkr. Kostnadsökningen beror i
huvudsak på högre personalkostnader. Utökad verksamhet inom förskola,
gymnasiet samt vuxenutbildning är en orsak. En annan är riktade projekt för
ökad bemanning inom sektor barn och utbildning samt att sektor
samhällsbyggnad har tagit över personal från kommunkoncernbolaget Munkbo
vilket i sin tur vidarefaktureras. Minskningen av intäkter gäller framför allt sektor
omsorg där uppbokade intäkter för 2016 delvis inte beviljats av
Migrationsverket.
Kommunstyrelsens nettokostnader har ökat med 41,44 mnkr, 7,8 %, jämfört
med föregående år.
Investeringar
Utfallet för investeringar uppgår till 53 mnkr av kommunstyrelsens totala
investeringsram på 59 mnkr. Förvärv av Munkedals Utvecklingscentrum har
skett utanför investeringsbudget om 28 mnkr. Totalt sett inom beviljad
investeringsbudget. Av det återstående anslaget äskas 26 mnkr med till 2018
års investeringar.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges
inriktningsmål.
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-15.
Bokslutsrapport Kommunstyrelsen 2017.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.



Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att 26 mnkr av ej
ianspråktagna investeringsanslag för 2017 överförs till investeringsanslagen
för 2018.
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Forts § 29
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.



Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att 26 mnkr av ej
ianspråktagna investeringsanslag för 2017 överförs till investeringsanslagen
för 2018.
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Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-261

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catarina Ross
Elisabeth Lindqvist Johnsson
Anna Josefsson

Kommunstyrelsen bokslut 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat bokslut.
Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att 26 mnkr av ej ianspråktagna
investeringsanslag för 2017 överförs till investeringsanslagen för 2018.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har upprättat förslag till bokslut för år 2017.
Kommunstyrelsens bokslut är uppdelad per sektor där verksamheterna separat
redovisar ekonomiskt utfall samt investeringsredovisning och
måluppfyllelseuppföljning.
Resultatet för kommunstyrelsen har ett negativt utfall för året på - 2,59 mnkr, ett
sämre resultat än tidigare prognos.
Resultat
I jämförelse med föregående år ökade verksamhetens kostnader med 33,34 mnkr
samtidigt som intäkterna minskade med 8 mnkr. Kostnadsökningen beror i huvudsak
på högre personalkostnader. Utökad verksamhet inom förskola, gymnasie samt
vuxenutbildning är en orsak. En annan är riktade projekt för ökad bemanning inom
sektor Barn och Utbildning samt att sektor Samhällsbyggnad har tagit över personal
från kommunkoncernbolaget Munkbo vilket i sin tur vidarefaktureras. Minskningen av
intäkter gäller framför allt sektor Omsorg där uppbokade intäkter för 2016 delvis inte
beviljats av Migrationsverket.
Kommunstyrelsens nettokostnader har ökat med 41,44 mnkr, 7,8 %, jämfört med
föregående år.
Investeringar
Utfallet för investeringar uppgår till 53 mnkr av kommunstyrelsens totala
investeringsram på 59 mnkr. Förvärv av Munkedals Utvecklingscentrum har skett
utanför investeringsbudget om 28 mnkr. Totalt sett inom beviljad
investeringsbudget. Av det återstående anslaget äskas 26 mnkr med till 2018 års
investeringar.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges
inriktningsmål.

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
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Viktiga händelser
Inom ekonomienheten en stor uppgradering av ekonomisystemet genomförts under
hösten. En ny inköpsorganisation har börjat införas under året. Enheten har under
året tagit på sig uppdraget och ansvaret att sköta ekonomin för Munkedals bostäder
AB. En ny enhetschef har rekryterats under 2017. Personalenheten har under året
satsat på att marknadsföra kommunen via sociala medier och lyfta fram anställda
inom t ex äldreomsorgen och skolan, som ambassadörer för att locka nya sökanden
och lyfta upp kulturen. I slutet av året påbörjades även arbetet med framtagandet
av en "Ledarplattform" för kommunens chefer och ledare
Köp av Munkedals Utvecklingscentrum har genomförts. Försäljningen av mark i
anslutning till Dingle och av Suttene har genomförts. Ytterligare mark kring Dingle
kommer att genomföras när kommunen är lagfaren ägare till Dingle 2:56. Mark för
nytt äldreboende har förvärvats. Uppstart av projektet måltidspedagogik inom
förskolan är gjort under juni månad och fortlöper.
Upphandling av skolskjuts inför ny avtalsperiod från och med hösten 2018 blev klar.
Åtgärder för att hantera krissituation på Hedekas skola genomfördes. Munkedals
utvecklingscentrum invigdes i april. Personalen i förskolorna erbjuds gratis
pedagogiska måltider fr.o.m. ht-17. Det har även inhandlats arbetskläder och skor
till förskolornas personal. Turistinformation Munkedal är flyttad från Håby Rasta till
Medborgarcentrum, i kommunhuset Forum. Under hösten genomfördes en
försäljning av Skogsvallens ishall som såldes till MBK, hockeyklubb.
Sektor Omsorg har stängt ner 2 HVB hem under 2017 och sagt upp 17 st anställda.
Migrationsverkets förändrade ersättningsvillkor påverkar sektorns verksamheter
kraftigt och de har därför svårt att möta upp mot de förändrade intäkterna. Ifo har
under året haft stor personalomsättning där alla tjänster utom en nu är tillsatta.
Allégårdens ombyggnad planeras.
Utmaningar framåt
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i balans
inom all verksamhet. Fortsätta arbetet med åtgärdsplan och genomförande av de
strategiska beslut som fattats avseende äldreomsorg.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader ökar för året.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunledningsgruppen
Ekonomiavdelningen

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
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Håkan Sundberg
Kommunchef
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Sammanfattning kommunstyrelsen
Ekonomi
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2016
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat efter kommunbidrag
Kapitalkostnader
Årets resultat

Utfall 2017

Årsbudget
2017

Resultat
2017

199.1

191.10

97.21

93.89

-727.9

-761.24

-666.49

-94.75

-528.7

-570.14

-569.28

-0.87

568.8

596.83

596.83

-0.00

40.1

26.68

27.55

-0.87

-28.81

-29.28

-27.55

-1.73

11.3

-2.59

0.00

-2.59

Resultatet för Kommunstyrelsen har försämrats jämfört med bokslut 2016 och
landar för året på -2,59 mnkr.
I jämförelse med föregående år ökade verksamhetens kostnader med 33,34 mnkr
samtidigt som intäkterna minskade med 8 mnkr. Kostnadsökningen beror i
huvudsak på högre personalkostnader. Utökad verksamhet inom förskola, gymnasie
samt vuxenutbildning är en orsak. En annan är riktade projekt för ökad bemanning
inom sektor Barn och Utbildning samt att sektor Samhällsbyggnad har tagit över
personal från kommunkoncernbolaget Munkbo vilket i sin tur vidarefaktureras.
Minskningen av intäkter gäller framför allt sektor Omsorg där uppbokade intäkter
för 2016 delvis inte beviljats av Migrationsverket.
Kommunstyrelsens nettokostnader har ökat med 41,44 mnkr, 7,8 %, jämfört med
föregående år.
Sammanställning av Kommunstyrelsens verksamheter (mnkr)
Resultat

Resultat

2016

2017

Kommunledningskontor

6.50

8.64

Sektor Samhällsbyggnad

1.01

6.88

Sektor Barn och utbildning

3.94

5.20

Sektor Omsorg

0.44

-23.32

11.89

-2.59

Summa Kommunstyrelsen
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Investeringar
Kommunstyrelsens anslag för investeringsutgifter uppgick till 46 mnkr. Till det kom
resultatöverföring från 2016 med 13 mnkr. Av det totala anslaget på 59 mnkr har
53 mnkr nyttjats. Förvärv av Munkedals Utvecklingscentrum har skett utanför
investeringsbudget om 28 mnkr. Totalt sett inom beviljad investeringsbudget. En
redovisning av investeringsprojekten finns under respektive sektor.
Utfall
Jan - Dec
2017
Kommunledningskontor

Årsbudget
2017

Tilläggsbudget
2017

Budget
tot
2017

Återstår
Jan - Dec
2017

159

Äskande
till 2018

1

3

1

4

3

1.6

50

42

9

51

1

22.17

Sektor Barn och utbildning

1

1

0

1

0

0.3

Sektor Omsorg

1

1

2

3

2

1.93

53

46

13

59

6

26.0

Sektor Samhällsbyggnad

Summa Kommunstyrelsen

Av det återstående anslaget äskas 26 mnkr med till 2018 års investeringar.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges
inriktningsmål. Totalt har 30 resultatmål antagits för 2017-2018. Majoriteten av
målen är delvis eller helt uppfyllda. Endast fem av målen uppfylls inte alls. För 2017
visar resultatmålen på god måluppfyllelse.
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Kommunledningskontor

160

Verksamhetsbeskrivning
Kommunledningskontoret består av kommunchef med en stab bestående av
personalenhet, ekonomienhet och en administrativ enhet. Här hanteras EU-projekt,
marknadsförings- och värdskapsfrågor styr- och ledningsfrågor samt
näringslivsutveckling.

Viktiga händelser
Inom ekonomienheten har en stor uppgradering av ekonomisystemet genomförts
under hösten. En ny inköpsorganisation har börjat införas under året. Enheten har
under året tagit på sig uppdraget och ansvaret att sköta ekonomin för Munkedals
bostäder AB. En ny enhetschef har rekryterats under 2017.
Personalenheten har under året satsat på att marknadsföra kommunen via sociala
medier och lyfta fram anställda inom t ex äldreomsorgen och skolan, som
ambassadörer för att locka nya sökanden och lyfta upp kulturen. Jobb- och
skolmässor är en annan aktivitet som Personalenheten och Bemanningsenheten
har deltagit på under året för att visa bredden på kommunens yrkesområden,
vilket kommer utvecklas vidare. En omfattande lönekartläggning har genomförts
och var samverkad och klar i februari, där samtliga befattningar i kommunen har
värderats/grupperats för att sedan analyseras utifrån ett jämställdshetsperspektiv
för att undvika osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Utifrån resultatet
har struktursatsningar skett i samband med löneöversynen för lärare,
folkhälsostrateg, sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, kurator mf l.
En plan för kompetensbaserad rekrytering påbörjades i slutet av året och syftar till
att cheferna under 2018 kommer att utbildas i metodiken om hur vi grundligt tar
reda på vilken kandidat som faktiskt har de bästa förutsättningar att lyckas i sin
nya roll. Start av satsning på hälsofrämjande insatser har genomförts via uppstart
av nätverk av hälsoinspiratörer på arbetsplatserna, där ett 30-tal anställda har
utbildats i två steg för att kunna öka kunskaperna om ämnet i sina verksamheter
tillsammans med chef och arbetsplatsombud. Kompletterande rekryteringsverktyg
är upphandlat för att stödja/underlätta metodiken om kompetensbaserad
rekrytering.
I slutet av året påbörjades även arbetet med framtagandet av en "Ledarplattform"
för kommunens chefer och ledare. Ledarplattformen kommer att utgöra grunden
för de aktiviteter och insatser som ledarförsörjningen består av, alltifrån hur vi
attraherar - rekryterar - introducerar -behåller/utvecklar och avvecklar chefer i
kommunen. De ledarutvecklingsinsatser och utbildningar som kommer att
prioriteras och erbjudas ska utgå från ledarplattformen. Inköp av ett webbaserat
utbildningsprogram "IKnow", inom ledarskap och personlig utveckling i form av
korta utbildningsfilmer, riktat till cheferna och som är ett kompletterande verktyg
till övriga utbildningar. IKnow ska även användas på arbetsplatsträffar för att visa
avsnitt t ex inom lön, samverkan, hälsofrämjande insatser, arbetsmiljö och kan
vara ett sätt att skapa dialog kring ämnesområdena.
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Personalenheten har under hösten startat igång frukostföreläsningar riktad till
cheferna och har hittills haft föreläsningar inom försäkringskassans
sjukskrivningsprocess, kommunens rehabiliteringsrutin samt företagshälsovårdens
föreläsning patientarbete kontra arbetsmiljöarbete.
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Den nya hemsidan är i drift sedan juni. En kommunikatör har anställts och är på
plats sedan augusti. Det s.k. e-rådet har sammanträtt vid fyra tillfällen under året
och har börjat hitta sin roll. Upphandlingen av e-arkiv avbröts under senhösten
men återupptas i början av 2018.

Ekonomi
Driftsredovisning Resultaträkning (mnkr)
Utfall
2016
Verksamhetens intäkter

Utfall
2017

Årsbudget
2017

Resultat
2017

16.31

18.45

3.77

14.69

Verksamhetens kostnader

-52.32

-58.23

-53.92

-4.32

Nettokostnader

-36.01

-39.78

-50.15

10.37

Kommunbidrag

45.83

51.97

51.97

-0.00

9.82

12.19

1.82

10.37

-3.32

-3.55

-1.82

-1.73

6.50

8.64

-0.00

8.64

Resultat efter kommunbidrag
Kapitalkostnader
Årets resultat

Kommunledningskontorets resultat är ett överskott om 8,645 mnkr. Ett något
bättre resultat jämfört med tidigare prognos. Det är främst på kommunchefen som
överskottet ligger med 7,4 mnkr. Överskottet beror i hög grad på förfogande post
samt överskott enligt åtgärdsplan. Dessa poster tillsammans uppgår till +7,2 mnkr
i budget (5,0 mnkr resp 2,2 mnkr). I övrigt underskott på politisk verksamhet -0,5
mnkr. Näringsliv +0,3 mnkr pga. personalomsättning. Miljö +0,4 mnkr,
räddningstjänst +0,2 övriga poster +0,2 mnkr.
Personalenhetens resultat uppgår till -0,5 mnkr vid årets slut. Underskottet orsakas
av bemanningsenheten som redovisar ett underskott på 0,6 mnkr pga. man ej
fördelat ut kostnader till verksamheten. Ett samlat grepp kring arbetsmiljöområdet
har gjorts under året, vilket innebär fördjupade kartläggningar för enheter över 7
% sjukfrånvaro, insatser för anställda med hög korttidsfrånvaro samt att flera
arbetsförmågebedömningar genomförs under okt-dec. Förlängt vikariat för en
personalutvecklare året ut för att möta upp ovan beskrivna behov finansieras inom
ram.
Ekonomienheten har under året haft personalomsättning vilket innebär överskott
på personalkostnader men samtidigt även stora utbetalningar av semester under
året. Under hösten belastas enheten med it konsultkostnader för en stor
uppgradering av ekonomisystemet. Enheten har ett överskott på knappt 0,6 mnkr.
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Det orsakas av att bilvårdsenheten har ett överskott som beror på att införandet av
alkolås inte är genomfört.
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Administrativa enheten har ett resultat på 1,2 mnkr. Det är överskott inom
administration och IT samt säkerhet/civilförsvar som bidrar till överskottet.

Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)
Resultat

Resultat

2016

2017

6.48

7.41

PERSONALENHETEN

-0.99

-0.50

EKONOMIENHETEN

-0.29

0.56

BILVÅRDSENHETEN *

0.89

0.00

ADMINISTRATIVA ENHETEN

0.42

1.18

6.50

8.64

KOMMUNCHEF

Summa 1-16Kommunlednin
gskontor

*2017 ingår Bilvårdsenheten under Ekonomienheten.
Investeringar
Investeringsredovisning (mnkr)
Tilläggsb
udget
2017

Utfall
2017

Årsbudge
t 2017

1003 UTBYTE PC / SKRIVARE

1.60

1.30

0.06

1005 UPPFÖLJNINGSSYSTEM

0.08

0.50

0.02

0.25

Budget
tot
2017

Avvikelse

Äskande
till 2018

1.36

-0.24

0.00

0.60

1.10

1.02

1.02

0.16

0.41

0.39

0.39

0.20

0.20

0.20

0.20

1082 NÄTVERKSKOMP O
DATASERV
1284 METAKATALOG
1299 Fibernät

0.70

0.70

1304 Konst i offentlig miljö

0.12

1315 Nytt eHandelssys/ek.sys.

0.02

1.00

Summa Alla projekt

1.02

3.05

1.14

0.12

0.12

1.00

0.98

4.19

3.17

0.00

1.61

Investeringsbudgeten för kommunledningen har inte förbrukats fullt ut under 2017.
Drygt 1 mnkr har utnyttjats av de 4,19 mnkr som är avsatt. Orsaken är främst att
budget för ekonomi eller uppföljningssystem inte använts under året.
Uppföljningssystemet projekt 1005 kommer att behöva äskas över för införande av
nya moduler som inte genomfördes under 2017. Inom projektet fibernät har
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investeringsbidrag erhållits för utbyggnaden som gör att vi redovisar en positiv
avvikelse på 0,7 mnkr.
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Av den totala budgetavvikelsen på drygt 3 mnkr äskas 1,6 mnkr över till 2018.

Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

-3.61

-1.24

-1.39

Köp av huvudverksamhet

-18.71

-19.12

-19.89

Personalkostnader (enbart lönekostnader)

-23.24

-19.93

-23.39

Lokal- och markhyror

-0.02

-0.51

-0.31

Bränsle, energi, vatten

-0.21

-0.03

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-1.33

-0.80

-0.98

Konsultkostnader

-0.75

-0.22

-0.72

Kapitalkostnader

-2.11

-3.32

-3.55

Övriga kostnader

-12.46

-10.38

-11.52

-62.44

-55.55

-61.75

Bidrag

Summa Kostnadsutveckling

Kostnaderna ökar med drygt 6 mnkr jämfört med 2016. Främsta orsaken är att
bemanningsenheten flyttades till kommunledningskontoret.

Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

Externa intäkter

5.70

4.35

4.63

- Taxor och avgifter

0.14

- Bidrag

3.47

3.08

3.41

- Övriga intäkter

2.09

1.27

1.22

Interna intäkter

11.30

11.96

13.82

Kommunbidrag

47.68

45.83

51.97

Summa intäktsutveckling

64.68

62.14

70.42

0.00

Ökningen av interna intäkter beror på att antalet datorer inom sektor Barn- och
utbildning ökat. Ökningen av kommunbidrag förklaras delvis av att
bemanningsenheten överförts till kommunledningskontoret 2017.
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Måluppfyllelse
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1.1 Resultatmål KLK: Barnkonventionen ska beaktas i alla kommunala
beslut.
Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: En handlingsplan för implementering av Barnkonventionen antogs i kommunfullmäktige i
november 2017. Planen avser perioden 2018-2019. Handlingsplanen innehåller åtgärder och processer
på olika nivåer i kommunen, däribland strukturer för analys och konsekvensbeskrivning inför beslut.
Arbetet med att ta fram handlingsplanen har föregåtts av en kartläggning om kommunens befintliga
arbete och förutsättningar när det gäller Barnkonventionen. Det förberedande arbetet har varit viktigt
för att kommunen ska ha rätt riktning i arbetet med att implementera Barnkonventionen och för att
avgöra vilka verktyg kommunen ska använda i implementeringen. För att inte föregå handlingsplanen
implementerades inga analysverktyg under 2017, utan det kommer att ske snarast nu när
handlingsplanen är antagen och dessa kommer att synkroniseras med övriga åtgärder i planen.
Utfall
2017
Andel beslut där barnchecklista beaktas
2017Andel beslut där barnkonsekvensanalys har använts (utifrån
barnchecklistan)

Mål 2017

0.00%

100 %

0.00%

100 %

1.2 Resultatmål KLK: Folkhälsoperspektivet ska beaktas i alla kommunala
processer.
Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Endast 16 % av tjänsteskrivelserna under 2017 innehöll en konsekvensbeskrivning av
folkhälsoperspektivet. För att folkhälsa ska kunna beaktas i beslut måste konsekvensbeskrivningarna
utvecklas i både mängd och kvalitet. Den nya strukturen är implementerad utifrån de förutsättningar
som finns idag. Arbetsstrukturen kommer att fortsätta utvecklas de kommande åren.
Utfall
2017
Andel beslut med konsekvensbeskrivning av folkhälsoperspektivet i
tjänsteskrivelser

16 %

Mål 2017

100 %

2.1 Resultatmål SB: Hållbar livsstil
Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Sektorn tillämpar källsortering i den mån det går, dock hanteras inga farliga kemikalier
och produkter i den dagliga verksamheten och därmed har ingen inventering utförts.
Utfall
2017
Genomföra inventering av farliga kemikalier och prodkukter som kan skada
miljön och hälsa
Genomföra inventering av källsortering

Mål 2017

0

1

1

1
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2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion.
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Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Inventering av energianvändningen av kommunens egna transporter har utförts. En
övergång till gasdrivna bilar görs vid utbyte. Framöver kommer fler elbilar anskaffas när infrastruktur
med laddstolpar är utbyggd.
Utfall
2017
Inventering av energianvändingen från kommunens egna transporter
Inventering av andelen energi (el och bränsle) som kommunen konsumerar för
transporter som kommer från förnyelsebara källor

Mål 2017

1

1

1

1

5.1 Resultatmål KLK: Ta fram plan för att marknadsföra Munkedal som
attraktivt besöksmål
Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Utfall
2017
Färdigställa handlingsplan "Attraktivt besöksmål Munkedal" klart 2017

0

Mål 2017
1

5.2 Resultatmål KLK: Utveckla servicekontorets verksamhet
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Någon egentlig utvärdering av medborgarcentrum finns inte i nuläget. Det är däremot en
fortgående process att se över verksamheten. Det görs dels fortlöpande genom avstämningar, men
också genom diskussioner om utveckling av kommunala processer i olika projekt. I det här fallet är
deltagande i projektet Förenkla helt enkelt vägledande för utveckling av medborgarens och företagets
kontakter och upplevelse av bemötande. Målsättningen är att medborgarcentrum ska vara första linjen
mot allmänheten och kunna svara på de flesta frekvensfrågorna. Bedömningen är att både kvalitet och
effektivitet kan öka genom att medborgarcentrums uppdrag renodlas mot medborgarkontakter.
Möjlighet till deltagande i projekt, nätverk, utbildning och allmän omvärldsspaning är viktiga faktorer för
bra verksamhet. Under 2017 har hittills deltagande skett vid HLR-utbildning.
Utfall
2017

Mål 2017

Utvärdering av servicekontorets verksamhet under 2017

0

1

Utbildningstillfällen för servicekontorets personal

1

1
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5.3 Resultatmål KLK: Utveckla och stärka lokala näringslivet
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Status: Ej uppfyllt
Trend: Oförändrad
Utfall
2017
Påbörjat genomförande av handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin och
budgetaslag 2017

0

Mål 2017

1

5.4 Resultatmål KLK: Stärka den lokala attraktionskraften i hela Munkedals
kommun
Status: Ej uppfyllt
Trend: Minskad
Utfall
2017
Påbörjat genomförandet av handlingsplan kopplad till landsbygdsstrategi och
budgetanslag 2017

0

Mål 2017

1

5.5 Resultatmål KLK: Utveckla innovativa metoder för upphandling
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Diskussioner påbörjades 2017. Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft och
arbetsgruppen för upphandling kommer att studera hur den kan komma att förändra möjligheterna i
kommande upphandlingar. Arbetsgruppen för upphandling i projektet Stärkt lokal attraktionskraft har
träffats vid två tillfällen. Mötena har bland annat resulterat i en samsyn och en ambition i kommande
livsmedelsupphandlingar som tar mer hänsyn till när/regionalt/svensk producerade råvaror. Upphandling
av livsmedel görs idag i samverkan med sex andra kommuner i närområdet. Ett första steg i att
förändra i livsmedelsupphandlingen skulle kunna vara att införa kompletteringsköp i närliggande butik.
Arbetet med den nya upphandlingslagstiftningen följs med intresse för hur denna kan komma att
förändra möjligheterna i kommande upphandlingar. Idag har kommunerna i norra Bohuslän ett
samarbete kring upphandlingen. Nästa steg för Munkedals kommun blir att påbörja den lokala processen
för en ny upphandlingspolicy, där varje kommun har möjlighet att ta egna inriktningsbeslut.
Utfall
2017
Reviderad upphandlingspolicy alt. framtagande av upphandlingsstrategi för
innovativ upphandling

0

Mål 2017

1
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7.3 Resultatmål KLK: Minska droganvändningen
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Status: Delvis uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Målet att minska droganvändningen är delvis uppfyllt då andelen tobakskonsumenter är
relativt låg. Däremot har trivseln i skolan minskat. Drogvaneundersökning 2016 visar att 72 % av
eleverna i åk. 9 i Munkedal trivs ganska eller mycket bra i skolan. Det är en försämring av resultaten
från 2013 då 77 % angav att de trivdes ganska eller mycket bra. I Drogvaneundersökning 2016 finns
ingen indikator på andel tobaksfria elever i åk. 9. Separata frågor om rökning och snusning ställs
istället. 6 % av eleverna i åk. 9 röker, vilket innebär att 94 % av eleverna inte gör det. 10 % av
eleverna i åk. 9 snusar, vilket innebär att 90 % av eleverna inte gör det. Eventuella elever som både
röker och snusar finns representerade i båda indikatorerna, vilket gör att ingen slutsats kan dras om den
totala andelen tobaksfria elever. Andelen tobaksbrukande elever ligger dock så pass lågt att målet kan
anses uppfyllt.
Utfall
2017
Andelen elever i åk 9 som trivs ganska bra eller mycket bra i skolan.

72 %

Andel tobaksfria elever i åk 9

94 %

Mål 2017
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Framtid

168

Framtiden måste präglas av "från ord till handling" eller från "strategier till
handlingsplaner och aktiviteter". Kraven från invånarna kommer sannolikt att öka
när det gäller välfärdstjänster samtidigt som kommunens finansieringsmöjligheter
kommer att vara begränsade. Svåra prioriteringar kommer därför att bli
nödvändiga.
För att möta utmaningen krävs att Munkedals kommun blir en attraktiv kommun
utifrån många perspektiv. Ökad attraktionskraft innebär en positiv utveckling av
antalet invånare, näringsidkare, arbetstillfällen och därmed en förbättrad
skattekraft. Vad som gör en kommun attraktiv är en mix av en mängd olika
faktorer. Upplevd kvalitet och ett bra samverkansklimat mellan kommun och
näringsidkare är viktig faktorer. Mötesplatser för kommuninvånarna är en annan
förutsättning varför det är viktigt att utnyttja kommunala lokaler på tider som inte
utnyttjas av verksamheterna. Gemensamma mötesplatser skapar även en
förutsättning för en lyckad integration, inte enbart mellan människor med olika
kulturell bakgrund, utan även med utgångspunkt från ålder, kön, geografi etc. En
kommun som står för öppenhet och tolerans är faktorer som attraherar den
kreativa moderna människan.
En fortsatt utveckling av Utbildnings- och utvecklingscentrum i Dingle i enlighet
med framtagen handlingsplan är en viktig förutsättning för Munkedals kommun.
Människan väljer inte platser, kommuner och arbetsgivare som inte infriar
perspektiv som utveckling, öppenhet och tolerans.
En attraktiv kommun är en levande kommun. Sammanfattningsvis är det några
förutsättningar som bör vara uppfyllda; Attraktiva arbetsgivare både inom
näringslivet och välfärdssektorn. Varierat bostadsutbud Förskola samt Grund- och
Gymnasieskola med hög kvalité. En skola som genererar måluppfyllelse för den
enskilda individen som i sin tur leder till anställningsbarhet. Förmåga att skapa
nätverk med externa partners inom näringsliv, högskola/universitet och region.
Förmåga att värna varumärket och kommunicera det på ett professionellt sätt.
Fokus kommer att vara insatser för att minska den ökade ohälsan som skett de
sista åren bland kommunens anställda. Detta kan komma att ske i samarbete med
företagshälsovården i olika riktade insatser. Dessa kan te sig olika beroende mellan
sektorerna. Värna om kommunens ledare är också en viktig framgångsfaktor. Att
arbeta tillsammans med cheferna i syfte att skapa en god arbetsmiljö samt
förebygga ohälsa. Rekrytering, kompetensförsörjning och hur kommunen kan bli en
attraktiv arbetsgivare är ett annat långsiktigt fokusområde. Andelen äldre och unga
i befolkningen kommer att öka, vilket skapar större efterfrågan på välfärdstjänster.
Generationsväxlingen öppnar för unga att få jobb i välfärdssektorn och då behöver
vi vara med och visa att Munkedal är en arbetsgivare som bl a har god arbetsmiljö,
heltidstjänster och karriärmöjligheter. Kommunen måste inom en snar framtid
kunna erbjuda en modern och dynamisk arbetsmiljö.
Effektivisering av administrativa processer som fortsatt digitalisering av kallelser
och handlingar till kommunstyrelsen och fullmäktige och införande av e-arkiv. En
viktig del i att nå ut till medborgare och andra är införandet av fler e-tjänster som
är tillgängliga dygnet runt, men också att fortsätta arbetet med att utveckla
verksamheten vid medborgarcentrum.
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Övriga nyckeltal
Övrig uppföljning
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö
Personalenheten har under hösten samordnat en fysisk skyddsrond för
kommunhuset Forum, vilken visade att åtgärder behöver göras bl a kring
förbättrad belysning i sammanträdesrum och vissa kontorsrum, frigöra korridorer
från saker som hindar utrymningsvägar, förbättrad ventilation på löneenheten.
Enkät organisatorisk/social arbetsmiljö innehållande organisation, arbetsklimat,
arbetsbelastning, ledning, förväntningar, kompetensutveckling och helhet, har
genomförts på enheten och visar ett positivt resultat överlag, dock visar enkäten
att enhetens arbetsbelastning är fortsatt hög. Enheten kommer att analysera vilka
åtgärder som kan göras för att minska på arbetsbelastningen. T ex kan stunder för
reflektion och feedback planeras in samt digitalisera vissa administrativa uppgifter,
men även att enheten kan bli avlyft uppgifter på sikt som t ex
samverkansprotokoll. Arbetsklimatet på enheten är mycket positivt och grupp- och
hälsofrämjande insatser genomförs under året samt individuella utbildningsplaner
upprättas.

Medarbetare
Kommunledningskontoret hade i december 2017 57 anställda varav 7 var män.
Medelåldern ligger på 45,9 år.

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2016

Utfall 2017

7.57%

10.21%

Den ökade sjukfrånvaron 2017 beror på att bemanningsenheten ingår i
kommunledningskontoret från 2017. Där finns tre personer som är
långtidssjukskrivna. Förekomsten av arbetsrelaterad sjukfrånvaro är låg för övrigt.

Jämställdhet
Könsfördelningen är ojämn, detta är något som beaktas vid nyrekrytering.
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Intern kontroll
Kommunledningskontoret har under året arbetat med uppföljning av
internkontrollplanerna. Detta innefattar områden som: Inventera och följa upp
skyddsronder, sjukanmälningar, dokumenthantering, styrdokument, avtalstrohet,
inventering av kontrakt i e-builder, riktade statsbidrag, delegationsbeslut.

170

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

Viktiga händelser
Uppstart av projektet måltidspedagogik inom förskolan är gjort under juni månad
och fortlöper. Samarbetet inom mat och miljö tillsammans med våra
samverkanskommuner Lysekil och Sotenäs utvecklas. Förberedelser inför nya
lagkrav inom vård och omsorgens nutrition genomförs tillsammans med vår MAS.
Bemanningsenheten skaffar korttidsvikarier vid behov inom kost och städ. Totalt 6
st. lokalvårdare är nu yrkescertifierade. Ny enhetschef inom städenheten börjar
under hösten. Köpet av Utvecklingscentrum har genomförts. Försäljningen av mark
i anslutning till Dingle och av Suttene har genomförts. Ytterligare mark kring Dingle
kommer att genomföras när kommunen är lagfaren ägare till Dingle 2:56. Mark för
nytt äldreboende har förvärvats.

Ekonomi
Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)
Utfall 2016
Verksamhetens intäkter

Utfall 2017

Årsbudget
2017

Resultat
2017

14.52

23.28

12.53

10.75

Verksamhetens kostnader

-80.52

-93.72

-89.85

-3.87

Nettokostnader

-66.00

-70.44

-77.32

6.88

Kommunbidrag

90.24

100.82

100.82

-0.00

Resultat efter kommunbidrag

24.24

30.38

23.49

6.88

-23.23

-23.49

-23.49

0.00

1.01

6.88

-0.00

6.88

Kapitalkostnader
Årets resultat

Sektor samhällsbyggnad redovisar sammantaget ett positivt utfall på 6,8 mnkr,
vilket är en ökning på ca 5,8 mnkr jämfört med samma period föregående år. Det
är främst fastighetsenheten som redovisar ett stort överskott, då enheten har
högre intäkter än budgeterade för Munkedals Utvecklingscentrum samtidigt som
underhållsbudgeten för året har inte kunnat nyttjas fullt ut då överklagande av
ramavtal gällande bygg och måleritjänster bidragit till att planerade arbeten
stannades av under större delen av året.
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)
Resultat

Resultat
2016

2017

GATA- OCH MARKENHETEN

0.16

0.62

TEKNISKA ENHETEN

0.08

0.20

FASTIGHETSENHETEN

0.44

5.83

PARK OCH SKOG

0.46

0.03

KOSTENHETEN

-0.42

0.04

STÄDENHETEN

0.29

0.16

1.01

6.88

Summa 18 Sektor
Samhällsbyggnad

GATA- OCH MARKENHETEN: Positivt utfall då kostnaderna för gatuunderhåll är
lägre än budgeterat till följd av bland annat milda vintrar. Ökad försäljning av
kartor för GIS verksamheten bidrar även till det positiva resultatet för enheten.
TEKNISKA ENHETEN: Överskott vilket främst beror på lägre kostnader än
budgeterat.
FASTIGHETSENHETEN: Överskottet beror till stor del på att en
ramavtalsupphandling avseende bygg och måleri överklagades och att åtgärder,
främst underhåll, inte kunde genomföras samt att intäkterna för Munkedals
Utvecklingscentrum blev högre än budgeterat.
PARK OCH SKOG: Redovisar ett positivt utfall.
KOSTENHETEN: Kostenhetens har under året erhållit ett utökat kommunbidrag på
0,250 mnkr vilket avser Munkedals Utvecklingscentrum. Verksamheten där har
utökats mot vad man tidigare kunnat förutspå, och enheten redovisar i år ett
positivt utfall.
STÄDENHETEN: Positivt utfall vilket bedöms bero på utökade verksamheter under
året.
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Investeringar
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Investeringsredovisning (mnkr)
Utfall
2017

Årsbudge
t 2017

0.01

REDSKAP P&M

Tilläggsb
udget

Äskande

Budget
tot 2017

Avvikelse

till 2018

0.10

0.10

0.09

0.00

0.25

0.30

0.30

0.05

1074 BELÄGGN O BROARB

0.96

0.80

0.25

1.05

0.09

1075 Beläggning Västergård

0.06

0.24

0.24

0.18

0.49

0.49

0.49

0.35

2.35

0.92

0.92

2.00

2.00

2.00

2.00

-5.50

9.50

9.50

6.00

0.50

0.50

0.13

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.00

1004 FIBERANSLUTN VHT

2017

1048 BYTE FORDON /

1077 Beläggning Myrbotten
1092 Åtg. Dingle Naturbrukskol

1.43

2.00

1096 Exploatering Vadholmen
1097 Munkedals brandstation
1098 Ombyggnad Forum

15.00
0.37

1099 Lekplats Hedekas skola
1102 Åtgärder Vässjegården
1103 Anpassning äldreboende

0.50
6.00

0.42

6.42

5.21

5.21

1104 SPRINKLER LSS

0.50

0.36

0.86

0.86

0.50

1105 ÄLDREBOENDE FOSS

1.00

0.50

1.50

1.50

1.50

2.56

1.00

0.93

1.93

-0.63

-0.63

6.94

3.00

0.91

3.91

-3.03

-3.03

0.00

2.50

0.45

2.95

2.95

2.95

YSN

0.66

0.30

0.25

0.55

-0.11

0.00

1142 HANDIKAPPANPASSN
FAST

0.09

0.10

0.10

0.01

0.00

ÅTGÄRDER

0.40

0.40

0.40

0.00

0.00

1200 STRAT FASTIGHETSFÖRv

0.00

0.30

0.30

0.30

0.30

1.45

0.80

1.76

0.31

0.31

1106 Munkedalsskolan skolgård

1.21

1109 Tillyggn Kunskapenshus
mm
1123 KÖK CENTRUMSKOLAN
OMB.
1140 BYTE AV ARMAT.GATUBEL

1169 SÄKERHETSHÖJANDE

1204 OMB KOMMUNALA
FASTIGHETER

0.96
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1212 UTB BOSTADSOMR

0.07

0.30

0.30

0.23

1.00

0.90

0.25

0.03

174

1214 TILLBYGGNAD
ÖNNEBACKA FSK

0.10

1.00

0.00

1233 HANDIKAPPÅTGÄRDER
BADPLAT

0.22

1249 Köp av Dingleskolan

28.00

1256 ENGERGIÅTGÄRDER

1.15

1259 KOMMUNAL FLYGKARTA
1260 Inventarier Dingleskolan

0.25

-28.00
1.00

0.24

1.24

0.09

0.10

0.10

0.20

0.20

1.30

1.30

0.20

0.00

2.50

3.50

2.25

2.26

1.00

0.66

0.67

0.92

0.45

0.46

2.35

2.16

2.16

1.10

0.09

1269 UTB BOSTADSOMR
TEGELVERK

1.25

1.00

1270 GC-BRO BRUKSVÄGEN/ÄL
VEN

0.34

1.00

0.47

0.50

Kungshöjden

0.19

2.35

1300 P-PLATSER M. CENTRUM

0.22

1313 Kost 10 år

0.29

0.30

0.30

0.01

1316 Städ allmänt

0.08

0.20

0.20

0.12

49.86

41.60

50.77

0.91

1273 SAMHÄLLSFÖRBÄTTRAND
E ÅTG

0.42

1282 Kök ombyggnad

Summa Alla projekt

-0.22

9.17

22.17

Ombyggnation brandstationen har avbrutits av Regionen. Investeringsbudget har
omförts enligt beslut om 5,500 mnkr (Tegelverket 2,5 mnkr, Exploatering
Vadholmen 2,0 mnkr, Nytt projekt Ombyggnad Forum 0,5 mnkr, Nytt projekt
Hedekas skolgård 0,5 mnkr) ytterligare 6,0 mnkr skall omföras efter beslut tagits
(Ombyggnad "Skatten" 5 mnkr, ombyggnation Munkedals Station 1,0 mnkr).
Ombyggnad Vässjegården ej aktuell till följd av nerläggningsbeslut. Ombyggnad
Allégården påbörjas våren 2018.
Kungshöjdens kök pågår projektering och byggstart planeras vid årsskiftet. Förvärv
av Munkedals Utvecklingscentrum har skett utanför investeringsbudget om 28,0
mnkr. Munkedalsskolans skolgård har genomgått en välbehövlig upprustning.
Omfattande åtgärder har genomförts inom Utvecklingscentrum, dels av
underhållskaraktär, dels för verksamhetsanpassningar.
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Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec
Bidrag
Köp av huvudverksamhet
Personalkostnader (enbart lönekostnader)
Lokal- och markhyror
Bränsle, energi, vatten

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

-2.81

-2.65

-2.58

-0.34

-0.37

-0.18

-31.81

-34.62

-44.54

-9.07

-9.80

-9.42

-10.05

-11.25

-11.97

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-7.78

-8.99

-9.55

Konsultkostnader

-0.36

-0.34

-0.47

Kapitalkostnader

-23.93

-23.23

-23.49

Övriga kostnader

-14.10

-12.47

-14.94

-100.24

-103.73

-117.16

Summa Kostnadsutveckling

Utökade personalkostnader då sektorn tagit över personal från
kommunkoncernbolaget Munkbo, dessa vidarefaktureras bolaget tertialt under året
via en avräkning.
De övriga kostnaderna är åter i nivå med 2015, ökade försäkringspremier samt
köpta tjänster ligger bland annat till grund för detta.
Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec
Externa intäkter

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

10.16

9.69

16.68

- Taxor och avgifter

0.38

0.04

0.44

- Bidrag

2.75

2.79

2.06

- Övriga intäkter

7.04

6.85

14.18

Interna intäkter

2.28

4.84

6.60

Kommunbidrag

89.81

90.24

100.82

102.25

104.76

124.10

Summa intäktsutveckling

Den tidigare anställda personalen från kommunkoncernbolaget Munkbo har vid
årsskiftet blivit anställda av kommunen och är nu placerade inom sektorn. Dessa
personalkostnader är ej budgeterade för någon enhet. En avräkning mellan Munkbo
och kommunen sker vid varje tertial där dessa kostnader vidarefaktureras, vilket är
en förklaring till de ökade intäkterna i år för sektorn. Intäkterna ligger generellt
högre jämfört mot budget för samtliga enheter inom sektorn, där fastighet- samt
tekniska enheten sticker ut då ovannämnda personalkostnader vidarefakturerats
Munkbo, samt nerlagda kostnader för Dilab har fakturerats Dilab. Utökade
verksamheter på Munkedals Utvecklingscentrum genererar högre intäkter för flera
enheter inom sektorn, men främst för fastighet- samt kostenheten.
De ökade interna intäkterna beror främst av att hyresintäkter för Munkedals
Utvecklingscentrum ökat i linje med budget.
Sektorn har erhållit utökat kommunbidrag för Munkedals Utvecklingscentrum.
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Måluppfyllelse
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2.1 Resultatmål SB: Hållbar livsstil
Status: Helt uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Inventering genomförd inom samhällsbyggnad. Utbyte av ej godkända medel har
påbörjats. Inget kommunalt kök sorterar ut matavfall eftersom ingen hämtning/bearbetning sker. Vissa
kök har källsortering av vissa fraktioner.
Utfall
2017

Mål 2017

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

1

1

Genomföra inventering av sortering av matavfall

1

1

Genomföra inventering av källsortering

1

1

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

0

4

2.2 Resultatmål SB: Biologisk mångfald
Status: Helt uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Stor del av kommunens grönytor utgörs av ängsmark, som slås en gång per år.
Resterande del är gräsmattor som Park och skog klipps en gång i veckan under säsong.
Utfall
2017

Mål 2017

Andel av parkgrönyta på kommunal mark ska utgöras av ängsmark

70 %

10 %

Ängsmark ska slås antal gånger om året.

1

1

2.3 Resultatmål SB: God vattenstatus
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Under 2017 har 12 befintliga fastigheter anslutits till kommunalt VA och 27 fastigheter
har åtgärdat sin enskilda avloppsanläggning. Inventering av enskilda avlopp genomförs succesivt. Några
fastigheter har tillkommit (med enskilda avlopp) och 12 har anslutits till kommunalt.
Utfall
2017

Mål 2017

Näringsbelastningen från enskilda avlopp ska minska

-1.69%

-1.70%

Genomförd inventering av antal enskilda avlopp.

1

1

Antal fastigheter med enskilda avlopp

2 303

2 310
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2.4 Resultatmål SB: Hållbar energikonsumtion.
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Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Redovisningen 2017 avser endast kommunens fastigheter exklusive Utvecklingscentrum
eftersom kommunen inte ägde den fastigheter hela 2017. Oljeanvändningen på Utvecklingscentrum
motsvarar 6,4 % av den totala energianvändningen. 1 av 84 fordon använder förnyelsebart drivmedel
(gas). Inventering utförd och baseras på statistik ifrån bränsleleverantörer.

Kg
Gas

Liter

Andel

371,37

247,58

0,3%

Bensin

-

5 131,58

7,2%

Diesel

- 66 009,77

92,4%

Etanol

-

Totalt

72,96

0,1%

71 461,89

100,0%

Utfall
2017

Mål 2017

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

173

160

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

98.4 %

98 %

Inventering av energianvändningen från kommunens egna transporter.

1

1

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

1

1

5.6 Resultatmål SB: Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Med de ekonomiska ramar vi har för livsmedelsinköp kan vi inte genomföra fler byten av
produkter. Avtal med vissa lokala leverantörer avseende tex fisk, bröd och potatis har tecknats.
Utfall
2017

Mål 2017

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

19.60%

15.50%

Andelen inköpta närproducerade livsmedel (Västra Götaland) ska vara större än år
2016. 1=JA eller 2: Nej

1

1

6.1 Resultatmål SB: Öka samutnyttjandet av kommunala lokaler.
Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Åtgärder vidtas successivt, lokaler utnyttjas i högre grad.
Utfall
2017
Förbättra nyttjandegraden jämfört med 2016 1=JA eller 2: Nej

1

Mål 2017
1
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Framtid
Tillgången till kommunal industrimark och kommunala tomter till "rätt pris" bör
även fortsatt vara god. Verksamheterna redovisar stora behov avseende ny- och
ombyggnad av lokaler. Detta gäller bl. a äldreomsorg, skola, förskola,
stödverksamhet mm. Utredningar om detta kommer att visa på lämpliga lösningar
och kostnader. Arbetet med industriområden och marknadsföring av dessa
fortsätter. Förhoppningen är att kunna locka ytterligare företag att etablera sig. En
utökad personalstyrka inom park och skog enheten krävs då enheten har tagit över
en del av Munkbos grönytor i Hedekas samt grönytor vid Munkedals
Utvecklingscentrum i Dingle. Höstens fokusområde inom kostenheten är:
Projektering av om och nybyggnationer. Uppstart av ny livsmedelsupphandling.
Uppdatering av hemsidan. Livsmedelsberedskap - planer tas fram.

Övriga nyckeltal
Underhåll av kommunala fastigheter
Driftkostnader vht "planerat underhåll"
Förvaltad yta per fastighetstekniker

Utfall 171231
41,44 kr/kvm
8293 kvm

Utfall 161231
26,58 kr/kvm
6017 kvm

Måltider i Kostens samtliga enheter
Enhet
Bruksskolan
Kungsmarkskolan
Dingleskolan
Hällevadsholms
skola
Centrumskolan
Sörbygården
Allégården
Dinglegården
Vässjegården
Inspiratören fsk
Önnebacka fsk
Dingle fsk
Hedekas fsk
Kungshöjdens fsk
Summa antal

Lunch
200
655
185
87
182
166
223
29
10
80
124
72
67
64
2144

varav
specialkost

övriga måltider kommentar
111 fritids
154 fritids
frukost (100) samt Ungbo internat
50
130 (22)

37
142

5
54
12
78
4
1
9
19
15
5
13
444

58
80
90
267
57
25
76
133
95
64
57
1397

fritids
fritids
Hedekas skola

frukost samt mellanmål
frukost samt mellanmål
frukost samt mellanmål
frukost samt mellanmål
frukost samt mellanmål
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Övrig uppföljning
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö
Enheterna har regelbundna skyddsronder och gör riskanalyser på
arbetsförändringar. Från 2017 har Park avd 2 st skyddsombud. Personalen
utbildades i arbetsergonomi och 3 st fick utbildning i röjsåg med klinga.
Arbetsmiljön är god på avd och Arbetsmiljöverket är tillfredsställda efter ett besök
hos oss 2017. Kostenheten arbetar efter ett årshjul med rutiner för det
systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta innefattar bla: medarbetar och lönesamtal,
semesterrutiner, möteskalender för APT, Loksam samt fortbildning, skyddsronder,
tillbud, rehab, enkäter m.m. Inom Städenheten har stora insatser gjorts gällande
arbetsmiljön med bl.a inköp av div. maskiner. Arbetsmiljöarbetet är en ständigt
återkommande punkt på personalmöten. Medarbetarna är medvetna och positivt
inställda till att själva vara en del av arbetet. Under 2018 kommer städenheten ta
ytterligare ett steg gällande arbetsmiljön. En arbetsgrupp som fokuserar på ämnet
kommer att skapas samt utöka våra fysiska samt psykosociala ronder.

Medarbetare
Park och skog har 10 st medarbetare som är tillsvidare anställda och på
sommarsäsongen kommer det 4 st säsongsanställda som förstärker i 6 mån och då
är det 2 st kvinnor och 12 st män på avdelningen. Att rekrytera ny personal är lätt
och 2018 har en medarbetare sagt upp sig pga sjukdom och den tjänsten
återbesätts av en man som får tjänsten enligt LAS. Kostenheten består av 44 fast
anställda samt 5-6 timvikarier fördelat på 14 enheter. En utmaning att skapa
gemenskap i en sådan splittrad organisation. Försöker genom att ha fem APTgrupper plus fyra gemensamma fortbildningsträffar och några gemenskapsträffar
skapa ett sammanhang för kostenhetens personal. Kostenheten har en stor
spridning på åldersstrukturen men vi har fem-sex pensioneringar de närmsta åren.
Medelåldern är generellt ganska hög och inom de närmsta åren kommer 5-10
personer att gå i pension. Det kan bli svårt att rekrytera personer till vissa
funktioner.

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa
Utfall 2016

Utfall 2017
4.80%

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

6.18%

För perioderna 2016 resp. 2017 ser sjukstatistiken för olika grupper inom
Samhällsbyggnadssektorn ut så här:

Fastighet
Gata/mark
Park o Skog
Städ
Kost
Övr samhällsb
Samhällsb tot

jan-april
2016
0,77
0,00
15,80
5,69
15,80
0,00
9,71

jan-aug
2016
0,57
0,00
11,30
6,12
13,62
1,16
8,61

2016
0,40
0,69
7,78
5,41
9,04
0,66
6,18

jan-april
2017
2,53
0,44
2,20
5,18
7,96
6,50
5,32

Jan-aug
2017
2,13
1,00
4,55
6,33
6,79
3,92
5,20

2017
1,99
0,58
4,20
6,23
5,55
7,23
4,80

Sjukfrånvaron har minskat rejält, främst inom Park o Skog. Viss frånvaro är
arbetsrelaterad.
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Jämställdhet
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Kostenheten har under året jobbat mycket med dialog som redskap. En annan
insats som gjorts är att vi haft flera utbildningsinsatser både på hemmaplan samt
kurser, studiebesök samt utbytesprogram i samarbete med olika nätverk. Allt med
ett syfte att bli en modern och hållbar organisation. Inom kost och städ är flertalet
medarbetare kvinnor medan det inom Park och skog är flertalet män. Ganska
traditionell uppdelning. Kostenheten har lyckats rekrytera några män till
verksamheten. Administrativt är könsfördelningen jämn.

Intern kontroll
Av sektorns tio kontrollområden fungerar fem, 3 fungerar men behöver utvecklas
medan två inte fungerar (lokalutnyttjande och bevakningsrutiner för avtal mm)
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Barn- och utbildning
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Verksamhetsbeskrivning
Sektorn innefattar kommunens förskolor och skolor. Förskolor syd består av
Önnebacka med 7 avdelningar. Förskolor centrum består av fem förskolor,
sammanlagt 10 avdelningar varav 3 är en-avdelningar. Förskolor Svarteborg består
av två förskolor, Dingle och Hällevadsholms förskolor med 8 avdelningar, varav en i
modul i anslutning till Dingle förskola. Hedekas förskola med 4 avdelningar.
Centrala resursen består av följande verksamheter; Resursteamet, Familjecentral,
Modersmålsundervisning och två olika träningsskolegrupper. Sektorn har 5
grundskolor åk F-6 med integrerad särskola och tillhörande fritidshem, en skola 7-9
inklusive grundsärskola, Processtekniska Gymnasiet som även utbildar inom
vuxenutbildning, IM-programmet, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Till
sektorn hör även Musikskolan samt Kultur och fritid.

Viktiga händelser
Skolinspektionen har under perioden gjort en återföring till huvudmannen utifrån
beslut efter tillsynen. Åtgärderna handlade om det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå och att ett skolbibliotek måste upprättas på Kunskapens hus.
Samtliga förelägganden är åtgärdade men kompletteringar behöver göras gällande
förskoleklass, åk 3, fritidshemmen samt vuxenutbildningen. Kommunstyrelsen
fattade beslut om att befintlig skolstruktur ska behållas framöver. Förvaltningen
fick i samband med beslutet i uppdrag att utreda hur likvärdighet, kvalitet och ökad
måluppfyllelse kan förbättras och sedan bibehållas.
Upphandling av skolskjuts inför ny avtalsperiod från och med hösten 2018 blev
klar. Kommunen har upphandlat enbart skolskjuts och därigenom kan bussarnas
tider anpassas på ett mer flexibelt sätt.
Åtgärder för att hantera krissituationen på Hedekas skola genomfördes. En del av
åtgärderna är ett projekt som kommer att pågå t.o.m. hösten 2019.
Kungsmarksskolan och Kunskapens Hus har haft två större inbrott som inneburit
stora kostnader för verksamheterna.
I syfte att kunna rekrytera behörig personal har en del insatser genomförts under
perioden, t ex arbetsmarknadsdagar på Högskolan Väst, rekryteringsmässor och
mer utvecklad annonsering.
Antal besökande ungdomar till Örekilsgården har ökat avsevärt under året.
Ungdomarna ordnar ständigt nya aktiviteter. Fritidsgården har ett väl utvecklat
samarbete med kaféet på Kungsmarksskolan.
Munkedals utvecklingscentrum invigdes den 22 april. Dingle gymnasium AB
startade upp med naturbruksprogrammet ht-17. Västra Götalandsregionen (VGR)
har haft trädgårdsutbildning för vuxna i lokalerna. Under perioden har Munkedals
utvecklingscentrum utvecklats efter hand enligt upprättade planer. När det gäller
Yrkesvux så söker kommunen medel via vårt SML-samarbete (Sotenäs, Munkedal,
Lysekil) vilket innebär att kommunerna mer kan kraftsamla kring yrkesutbildningar.
Kunskapens Hus har ingått i två olika projekt som har anknytning kring integration.
Dels ett projekt tillsammans med Skolverket som syftar till att ta fram ett
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kartläggningsmaterial för att lättare kunna ta tillvara de nyanländas praktiska
kunskaper. Det andra projektet är ett Interreg-projekt tillsammans med
Fredrikshamn, Sotenäs och Innovatum. Syftet med projektet är att nyanlända ska
stöttas och utbildas för att få en anställning eller starta eget. Projekttiden är tre år.
Det har varit ett väldigt tryck på yrkesutbildningar och så även på Processtekniska.

182

Nya rektorer inom Barn och Utbildning har anställts i Svarteborg och Hedekas.
Sektorn har tecknat en överenskommelse med Skolverket avseende nyanländas
lärande vilket innebär att de kommer att finansiera ett antal insatser som ska
genomföras under tre terminer framåt.
Familjecentralen firade 10-årsjubileum under perioden. Centrala resursteamet har
förstärkts med 2,5 personal. Arbetsmiljökartläggning har genomförts i Hedekas och
Svarteborg.
Munkedalsskolan har fått en ny fin skolgård.
Sedan april månad har antalet nyanlända på Bruksskolan minskat drastiskt. Vid
höstens skolstart var det endast 3 elever. Alla skolenheter startade höstterminen
med behöriga lärare. Höstterminen startades upp med en uppskattad studiedag för
skolpersonal på VANN.
Ny förskolechef för Önnebacka började sin anställning i början av året. Ytterligare
två förskoleavdelningar har upprättats, en i Dingle och en i centrala Munkedal.
Beslut togs om att erbjuda personalen i förskolorna gratis pedagogiska måltider
fr.o.m. ht-17. Det har även inhandlats arbetskläder och skor till förskolornas
personal. Ett samarbete har påbörjats med kostenheten för att implementera
måltidspedagogik på alla förskolor. Förskolorna startade upp terminen med en
fortbildningsdag på alla enheterna. All personal fick information kring nya "Riktlinjer
för mottagande av flerspråkiga" och Unikum. Förskolor Centrum har arbetat med
lärgrupper inom tre områden, Matematiklyftet, Flera språk i förskolan och en grupp
som jobbar med samverkan vid en planerad flytt av förskola. Munkedal fick avslag
på statsbidrag för minskade barngrupper. Det saknas förskolelärare främst i syd
och centrum. Behörigheten är däremot hög på förskolorna i Svarteborg vilket
påverkar stabiliteten i verksamheten. Unikum har implementerats och används som
ett redskap i kvalitetsarbetet och ut till föräldrar. Förskolorna fick inga ålägganden
av Skolinspektionen.
Ung Fritids fritidsledare är tillgängliga för kommunens högstadieungdomar alla
veckodagar. Utvecklar musikstudion och arrangemang kopplade till skapande
verksamhet. Har genomfört kostnadsfria Sommarlovsaktiviteter samt Ferie Praktik
2017.

Kultur i Munkedal har, tillsammans med Färgelanda och Eds kommuner, ingått i
projektet "Landet mitt Emellan", en konstresa med utställning av olika konstverk i
naturen. Det gångna året har 17 kulturella program såsom musik, föreläsningar och
den traditionella "En resa i tiden" erbjudits vuxna invånare. Evenemanget
Ljusfesten genomfördes i Öreskilsparken blev väldigt uppskattat och välbesökt.
Turistinformation Munkedal är flyttad från Håby Rasta till Medborgarcentrum, i
kommunhuset Forum. En turistutvecklare anställd för 2018. Tidigare turistansvarig
har under året gått i pension.
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Biblioteket i Munkedal har nått beräknat utlåningsmax. Under årets tog beslutet att
organisera filialbiblioteken under Kultur & Fritid. Dinglefilialen delades upp på
Centrumskolan, skolbibliotek, och det uppstartande Kunskapens hus. Det senare
blir ett folk- och skolbibliotek med egen personal. Ett viktigt och strategiskt beslut
togs i hanteringen av bibliografisk information. Efter att under många år haft BTJ
som leverantör av katalogposter sköts detta sedan 1 januari 2018 av Kungliga
biblioteket.
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En översyn av föreningsbidragen är beställd av KS och framförallt är det
anläggningsbidragen ska ses över. I samband med detta startades dialogtillfällen
upp med föreningslivets representanter.
Under hösten genomfördes en försäljning av Skogsvallens ishall som såldes till
MBK, hockeyklubb. 2017 års fritidspris delades i år av Hampus Wackfelt och
Sebastian Wackfelt, DAIK, (innebandy). Priset för årets ungdomsledare tilldelades
Hampus Tärnklev, Munkedals IF (fotboll) och priset till årets föreningsledare
delades mellan Alexander Johannesson och Dennis Gistedt i Munkedals BK
(ishockey).
Munkedals Blåsorkester har deltagit i projektet "4 orkestrar" tillsammans med
Uddevalla, Stenungssund och Vänersborg. Konsert genomförd i Uddevalla 2 april.
Hela skolan sjunger genomfördes. Delresultat av Kulturskoleutredningen
presenterades för Kommunstyrelsen i november.
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Ekonomi
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Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)

Utfall 2016
Verksamhetens intäkter

Utfall 2017

Årsbudget
2017

Resultat
2017

44.64

67.49

38.22

29.27

Verksamhetens kostnader

-247.69

-277.32

-253.25

-24.07

Nettokostnader

-203.05

-209.82

-215.02

5.20

Kommunbidrag

207.91

216.24

216.24

0.00

4.86

6.42

1.22

5.20

-0.92

-1.22

-1.22

0.00

3.94

5.20

0.00

5.20

Resultat efter kommunbidrag
Kapitalkostnader
Årets resultat

Sektor BoU har för året ett positivt resultat om 5 mnkr. Intäkterna har ökat med
22,85 mnkr i jämförelse med 2016. Historiskt har periodiseringar avseende bidrag
från Migrationsverket för asylsökande gjorts med stor försiktighet. När nu sökta
bidrag utbetalas för 2015, 2016 blir det som följd ett överskott 2017. Överskottet
beror även på ökade intäkter avseende statsbidrag för Lågstadiesatsningen som
avsåg 2016 och påverkar resultatet för perioden. Kostnaderna har ökat med 29,63
mnkr jämfört med föregående år där merparten är ökade personalkostnader.
Nyöppnade förskoleavdelningar är en av anledningarna men även en utökning av
verksamhet inom Gymnasiet och Vuxenutbildningen bidrar. Likaså har en större
organisation kring elevhälsan, studiehandledning samt modersmål för grundskolan
etablerats. Sektorns nettokostnad har ökat med 6,77 mnkr, 3,3 %, jämfört med
föregående år.

Utfall per verksamhet
Verksamhet

2015

2016

2017

Barn och Utbildning

Utfall
helår

Utfall
helår

Utfall
helår

(mnkr)

(mnkr)

(mnkr)

2017

2017

Budget
Diff
helår Budget
(mnkr)

vs
Utfall

Barnomsorg

40,1

45,0

52,35

53,83

1,48

Grundskolan

78,4

83,7

82,61

84,66

2,05

Särskolan

11,7

11,0

12,41

11,06

-1,35

Gymnasieskola

41,2

41,5

39,26

44,46

5,20

Vuxenutbildning

4,2

6,0

7,09

5,67

-1,42

Bibliotek-fritid-kultur

3,3

12,1

13,00

12,24

-0,76

Övrig verksamhet

4,5

4,7

4,33

4,33

0,00

183,4

204,0

211,05 216,25

5,20

Totaler
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Barnomsorg och fritidshem
Barnomsorg + 1,48 mnkr. Innefattar verksamheterna Öppen förskola,
Dagbarnvårdare, Förskola, Fritidshem. Under hösten minskades antal
dagbarnvårdare från 5 till 4 anställda vilket förklarar verksamhetens överskott med
närmare 0,3 mnkr. Förskola fick 2017 utökad budget för nya avdelningar. Dock
blev det en inkörningsperiod under våren som bidrog till att full bemanning inte
krävdes hela året. Även svårigheter att rekrytera behöriga förskollärare bidrar till
verksamhetens överskott med 0,78 mnkr. Detta trots att köp av förskoleplatser hos
annan aktör har en negativ avvikelse om 0,85 tkr. Verksamheten Fritidshem visar
på ett överskott om 0,4 mnkr. Bidrag från Arbetsförmedlingen och Skolverket är
utöver budget.

Antal barn inom Barnomsorg

2014

2015

2016

2017

Barnomsorg totalt

902

931

968

1 008

Fritidshem

425

452

450

452

Förskola

446

445

472

488

26

26

27

24

5

8

19

44

Pedagogisk omsorg
Köpta platser
Källa: Procapita/Hypergene årssnitt.

185

Antal barn inskrivna inom Barnomsorg har ökat med 40 placeringar i jämfört med
föregående år. Ökningen är störst i centrala Munkedal samt Dingle. Köpta platser
av andra aktörer har mer än fördubblats och hamnar på 44 placeringar i snitt för
året.
Grundskola
Grundskola + 2,05 mnkr. Innefattar verksamheterna Förskoleklass och Grundskola.
Externa bidrag från Skolverket, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen visar ett
överskott om 10 mnkr. Av dessa avser 7,6 mnkr bidrag från Migrationsverket för
åren -15 och -16. Den under året påbörjade satsningen i Hedekas påverkar
resultatet med 0,8 mnkr. Verksamheten har anställt personal med behov av extra
stöd i större omfattning än tidigare år samt inrättat en organisation kring elevhälsa,
studiehandledare samt modersmålslärare. Utfallet för köp av verksamhet av annan
anordnare visar underskott med 0,97 mnkr, vilket motsvara ca 10 elever. Vidare
har undermåligt undervisningsmaterial till viss del uppdaterats.
Antal elever inom
Grundskolan

2014

2015

2016

2017

Grundskola totalt

1 096

1 128

1 189

1 181

Bruksskolan

181

186

209

197

Centrumskolan

132

141

150

150

Hedekas Skola

109

107

111

108

91

89

85

77

Kungsmarksskolan

321

315

344

342

Munkedalsskolan

262

274

276

291

varav sålda platser

13

11

7

Köpta platser
Källa: Procapita/Hypergene årssnitt

16

18

16

Hällevadsholms Skola
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Antalet elever har minskat med 8 i jämförelse med föregående år. Från 1 189
elever till 1181 elever i förskola och grundskola. Munkedalsskolan står för ökningen
medan övriga skolor har något färre. Antalet sålda platser till andra kommuner har
minskat något, likaså antalet köpta platser.
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Särskola
Särskola – 1,35 mnkr. Innefattar verksamheterna Grundsärskola och
Gymnasiesärskola. Underskottet beror bl. a på ej budgeterad anropsstyrd trafik,
utökning av personal samt köp av plats hos annan anordnare utöver budget.
Gymnasiet
Gymnasieskola + 5,2 mnkr. Processtekniska gymnasiet har utvecklat sin
verksamhet vilket innebär fler sålda platser till andra kommuner, 1,0 mnkr utöver
budget. Att bedriva IM-introduktion i egen regi innebär både en ekonomisk och
kvalitetsmässig vinning och köp av platser ger därmed ett överskott för året med
0,97 mnkr. Vilket ligger i linje med den beslutade åtgärdsplanen 161109. Externa
bidrag från bland annat Migrationsverket visar 6,44 mnkr utöver budget varav 2,76
mnkr avser tidigare år. Under året har verksamheten gjort
investeringar/upprustningar/uppdateringar av lokaler och material.
Antal elever inom
Gymnasiet

2014

2015

2016

2017

395

407

420

430

Fristående annan kommun

46

53

52

43

Fristående egen kommun

10

11

10

13

263

251

245

241

66

82

104

125

Gymnasieskola totalt

Kommunal annan kommun
Kommunal egen kommun
varav sålda platser
Region annan kommun

12
2

4

Region egen kommun
10
Källa: Procapita/Hypergene snitt mars och okt

7

8

16
9

Antalet elever i gymnasiet har ökat med 10 i jämförelse med föregående år från
420 till 430 elever. De elever som går Kommunens egna kommunala program har
ökat mellan åren och är nu 125 elever, varav 16 platser sälj till andra kommuner.
Antal köpta platser har minskat med 9 elever jämfört med föregående år.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildning – 1,42 mnkr Verksamheten hyr lokaler som är obudgeterad för ca
0,7 mnkr. Organisationen växer vilket medfört att extra skolledning har varit
nödvändigt. Nya utbildningar har startats under året vilket medfört initiala
kostnader.
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Kultur och fritidsverksamhet -0,76 mnkr
Kultur och fritid (personal): -0,68 mnkr. Utökad integrationsverksamhet där intäkt
hamnat på ansvar Bibliotek.
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Fritid och Turism: -0,69 mnkr. 0,5 mnkr är för enheten obudgeterade medel för
ökad integrationsfrämjande aktiviteter inom föreningslivet. Dessa medel har inte
förts över från integration. Under hösten såldes Ishallen och gick över till
föreningsbidrag vilket medfört ökade kostnader för verksamheten.
Kultur: -0,065 mnkr.
Bibliotek: +0,76 mnkr. Schablonbidrag från Migrationsverket där 5 % omjusteras
från sektor Omsorg. Dessa pengar omsätts i personal som ligger på annat ansvar.
Ung fritid/Allaktivitet: +0,016 mnkr. Bidrag för Sommarlovsaktiviteter har hjälpt
fritidsgården under året.
Feriepraktik: 0,053 mnkr. Budgeterat för 28 platser, utfall för året 37 platser. Detta
har varit möjligt tack vare att bidrag sökts och erhållits från Arbetsförmedlingen
samt att sålda platser till näringslivet i Munkedal.
Ledning: -0,093 mnkr. Extra kostnader för årets ljusfest. Utveckling av entrén till
Forum har gjorts där en skärm inköpts för bättre kunna förmedla information.
Investeringar
Investeringsredovisning (mnkr)
TilläggsUtfall
2017

Årsbudget
2017

Sektor Barn och
Utbildning

0.822

0.800

Konst i offentlig miljö

0.198

0.100

1.02

0.90

Summa alla projekt

budget
2017
0.330

0.33

Budget
tot
2017

Äskande
Avvikelse

till 2018

1.130

0,308

0.300

0.100

-0.098

0.00

1.23

0.21

0.300

Sektorn har under året investerat i klassuppsättningar med stolar och bänkar.
Upprustning av lokaler inkl. personalutrymmen har skett. Inköp av maskiner till
slöjdsalar och verkstäder har gjorts samt staket till förskolor. Det har investerats i
mörkläggningsgardiner i gymnastiksal samt viss komplettering i klassrum med
avseende på inrymning vid hot och våld utifrån. Investeringar har gjorts i
samarbete med administrativa enheten för att främja medborgarcentrum.
Investeringsprojektet Konst i offentlig miljö har bidragit till att torget i Hedekas
färdigställts med plantering, markerade parkeringsplatser samt kantsten. Likaså
har konstverket i Örekilsparken förstärkts med ljussättning.
Konst i offentlig miljö har legat fördelad på sektor BoU och Kommunledning (100
tkr respektive 120 tkr) Kostnader under 2017 har endast belastat BoU vilket är
orsaken till projektets negativa avvikelse. Förslag inför 2018 att kommunledningens
budget förs över till BoU.
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Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

-1.01

-3.12

-3.14

-44.02

-43.13

-48.32

-141.25

-163.80

-184.08

Lokal- och markhyror

-0.53

-3.34

-1.77

Bränsle, energi, vatten

-0.02

-0.35

-0.57

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-4.20

-5.69

-10.28

Konsultkostnader

-0.08

-0.25

-0.70

Kapitalkostnader

-0.86

-0.92

-1.22

Övriga kostnader

-21.28

-27.99

-28.44

-213.25

-248.60

-278.53

Bidrag
Köp av huvudverksamhet
Personalkostnader (enbart lönekostnader)

Summa Kostnadsutveckling

Kostnaderna har ökat med totalt 29,93 mnkr mellan åren 2016 - 2017 för sektor
Barn och utbildning. Det är först och främst personalkostnader som har ökat i
jämförelse med föregående år, 20,28 mnkr, 12,4%. Bakgrunden är nyöppnade
förskoleavdelningar, utökning av den egna kommunala gymnasieverksamheten och
vuxenutbildning samt utökning av personal inom grundskola för att möta upp
behovet kring nyanlända elever. Enheterna har uppdaterat undervisningsmaterial,
läromedel och aktivitetsmaterial för eleverna vilket är en orsak till att
förbrukningskostnaderna har ökat. Även inköp av arbetskläder till all personal inom
förskolan i kommunal regi har verkställts.
Intäktsutveckling (mnkr)
Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

27.01

40.18

64.44

7.26

7.77

7.94

13.78

27.21

50.88

- Övriga intäkter

5.97

5.20

5.61

Interna intäkter

2.80

4.45

3.06

Kommunbidrag

186.18

207.91

216.24

Summa intäktsutveckling

216.00

252.55

283.74

Externa intäkter
- Taxor och avgifter
- Bidrag

Externa intäkter i form av Taxor och avgifter har ökat med närmare 0,68 mnkr
mellan åren 2015 och 2017. Den bakomliggande orsaken är fler placeringar i
förskolan. Bidrag har ökat med 37,1 mnkr från 2015. Migrationsverket står för den
största ökningen med 26 mnkr som avser bidrag för asylsökande samt
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schablonersättning för nyanlända. Storleken på bidragen för asylsökande har höjts
och 2-års schablonen som tidigare oavkortat gick till Sektor Omsorg, fördelas till bl
a BoU. Av årets utfall på 29,8 mnkr rörande bidrag från Migrationsverket avser 12
mnkr tidigare år. Även bidrag från Skolverket har ökat mellan åren med 8,4 mnkr
och ger ett utfall för 2017 om 15,3 mnkr. En orsak är att riktade bidrag beviljade
av Skolverket har ökat till antal. En annan orsak är att bidraget för
Lågstadiesatsning som avsåg 2016 påverkar resultatet för perioden. Bidrag från
arbetsförmedlingen för nystartsjobb och lönebidragsanställda har ökat mellan åren
med 1,7 mnkr och har 2017 ett utfall på 3,36 mnkr.
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Måluppfyllelse

190

2.1 Resultatmål SB: Hållbar livsstil
Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Miljöenheten har godkänt de kemikalier som skolan hanterar. Inventering av farliga
kemikalier, samt miljövänliga leksaker och inventarier har gjorts. Källsortering görs utefter kommunens
plan. Källsorterar alla sopor. Ej kompost. Grön Flagg är ej påbörjad på några andra enheter än
Svarteborgs rektorsområde. Skolorna och förskolorna har engagerat sig i arbetet med _Håll Sverige
Rent_. Under året har det varit fokus på rekrytering av personal samt att organisera för ett stort antal
barn inom förskolor och skolor. I tjänsteskrivelser för ny- och ombyggnationer skrivs in att miljövänliga
material ska användas.
Utfall
2017
Genomföra inventering av farliga kemikalier och produkter som kan skada miljön
och hälsa

Mål 2017

1

1

Genomföra inventering av källsortering

1

1

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

2

4

3.1 Resultatmål BoU: Varje avdelning inom förskolan ska varje dag
använda utemiljö i sin pedagogiska verksamhet.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Barnen är ute varje dag, minst en gång oftast två gånger. Utemiljön på förskolorna ger
barnen möjlighet till lek, utveckling och lärande. Pedagogerna följer barnens påvisade intressen och
lärandet sker i både planerad miljö och naturmiljö. Material i utemiljö placeras tillgängligt. Förskolorna
dokumenterar i det systematiska kvalitetsarbetet om sina olika utomhusaktiviteter ex. kompostering,
magnetpromenad (tekniktema), flyta/sjunka projekt, bokstavsjakt m.m Förskolorna arbetar efter
barnens intressen och utformar uteverksamheten så att alla barn får möjlighet att utvecklas. Det kan
vara lekar, miljön runt omkring, odling, bygg och konstruktion samt utflykter.
Utfall
2017
Återrapportering av utemiljöverksamhet

10

Mål 2017
10

3.2 Resultatmål BoU: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Enligt det nya samverkansavtalet med Uddevalla gymnasieskola, rapporterar Uddevalla
gymnasieskola samtliga Munkedals elever som inte fått gymnasieexamen vid avslutande studier. Detta
innebär att vi betydligt lättare än tidigare kan bjuda in och erbjuda dessa elever kompletterande studier.
Samtliga av dessa elever blir erbjudna kompensatorisk utbildning.
Utfall
2017
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder.

100 %

Mål 2017
100 %
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3.3 Resultatmål BoU: Alla ungdomar 16-19 år ska erbjudas aktiviteter
utifrån kommunens aktivitetsansvar.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Samtliga ungdomar mellan 16-19 år som inte studerar på ett nationellt gymnasieprogram
eller har arbete innefattas av kommunens informations och aktivitetsansvar. Elever som studerar på
Introduktionsprogrammet IM tillhör kommunens aktivitets- och informationsansvar, vilket i nuläget är
drygt 90 elever. I stort anser vi att vi har bra koll på nämnd ungdomsgrupp. När en ungdom avslutar
sina studier utan gymnasieexamen tar vi kontakt med dem och erbjuder dem studier eller lotsar dem till
annan verksamhet såsom AF eller arbetsmarknadsenheten.
Utfall
2017

Mål 2017

Mätning av antal ärenden 2 ggr/år

2

2

Erbjuda alla ungdomar aktivitet enligt kommunens aktivitetsansvar.

100 %

100 %

3.4 Resultatmål BoU: Främja samverkan och samarbete mellan
kommunens olika verksamheter för gott resursutnyttjande.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Nätverksmöten mellan skola och socialtjänst har bland annat genererat i ökad förståelse
för varandras verksamheter och därmed ett bättre samarbete. Socialtjänsten har deltagit på
förskolornas arbetsplatsträffar. SSPF (Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidsgård) har startats
upp under året vilket bland annat har möjliggjort förebyggande insatser i större utsträckning. För att
skapa ett tillitsfullt klimat har personal som arbetar på fritidsgården också tjänstgjort i
Kungsmarksskolans café. En av våra större elevgrupper är IM-programmets språkintroduktion.
Merparten av dessa elever är ensamkommande flyktingbarn. Runt dessa elever har vi ett nära
samarbete med sektor stöd som ansvarar för ungdomens boende och fritid. Gemensam uppstart med all
personal från förskoleklass till Komvux med föreläsning i språkutvecklande arbetssätt. Alla kommunens
förskolor hade också en gemensam uppstart för personalen med information bl a kring riktlinjer för
mottagning av nyanlända. Förstelärarnas arbete med det kommunövergripande utvecklingsarbetet har
startat. Vi fortsätter det kollegiala lärandet i ämnesnätverk inom grundskolorna. 11 nätverk arbetar med
analyser och utveckling av ämnena. Lokalstyrgruppen bestående av sektorchefer och kommunchef har
träffats regelbundet för att stämma av kommunens lokalbehov. Chefsdagar för kommunens samtliga
chefer anordnats vid under året i syfte att fortbilda, uppdatera och ge möjlighet till nätverksdialog.
Utfall
2017
Antal nätverksmöten

2

Mål 2017
2
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7.1 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Samordna fritidsverksamheter och
behovet av mötesplatser under samlingsbegreppet Allaktivitetshus.
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Status: Delvis uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: En temporär lösning vad gäller Allaktivitetshus har skapats i f.d. Sohlbergs lokaler.
Fortsatt dialog med sektor samhällsbyggnad för framtida utveckling sker. Under sommaren har Ung
Fritid haft ett samarbete med Museiföreningen Munkedals Jernväg. Ansvaret för elevcaféet på
Kungsmarksskolan delas mellan Ung Fritid och Munkedals Förening för Ungdomar med mycket gott
resultat. Samarbetet med Grottan i Dingle har stannat av då verksamheten i Örekilsgården ökat i
samband med flytten in i mer ändamålsenliga lokaler. Översyn av föreningsbidragen har genomförts och
presenterats för Kommunstyrelsen. Ljusfesten som anordnades i samverkan med föreningslivet blev en
stor succé med över 700 besökare i Örekilsparken. Kommunens övergripande marknadsföringsgrupp har
under året arbetat med att marknadsföra platsen och kommunen Munkedal. Arbetet har fokuserat på att
utveckla besöksnäringen främst mot utomhusaktiviteter.
Utfall
2017

Mål 2017

Skapa ett Allaktivitetshus. (Klart 2017)

0

1

Genomföra gemensamma arrangemang med föreningslivet.

3

3

Skapa en kulturskola. (Klart 2017)

0

1

7.2 Resultatmål BUN: Kultur och Fritid: Fortsätta bredda verksamheten i
biblioteket.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Genom självbetjäningssystemet och samarbetet med Medborgarcentrum har
tillgängligheten ökat med 10 timmar/vecka. Litteraturcirklar och after-noon tea under ledning av
bibliotekarier har genomförts kontinuerligt i Forum. IT-café med har genomförts med
pensionärsgruppen. Samarbete med Integration och NGO genom Café Forum och kommunikation med
nyanlända. Biblioteken har arbetat närmare skolan och har under året bland annat arbetat extra med
läsfrämjande och källkritik.
Utfall
2017

Mål 2017

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

2

2

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

24

24

Utnyttjandegraden av beståndet ska öka med 5 %.

5.00%

5.00%

5

5

5

5

Antalet aktiviteter där biblioteket ska fördjupa och bredda samarbetet med
andra aktörer
Öka aktiviteter med fokus på läs-och litteraturfrämjande arrangemang
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Högsta prioritet för sektorn är att höja alla elevers måluppfyllelse inom alla
skolformer. En mängd projekt är iscensatta. Utmaningen blir att genomföra dessa
och att det blir den genomslagskraft som är målet.
En trend som noterats är att det är fler barn som mår dåligt av olika skäl. Dåligt
mående med hög frånvaro som konsekvens uppträder redan i låg ålder. Viktigt att i
samverkan med andra enheter arbeta med denna problematik.
Den absolut största utmaningen sektorn står inför är att rekrytera och behålla
förskollärare, fritidspedagoger, lärare och rektorer. En arbetsgrupp håller på att
utarbeta förslag till handlingsplaner i syfte att stärka arbetsgivarens
attraktionskraft. Arbetet med att sänka sjuktalen på de enheter som har höga
sådana behöver fortsatt främjas.
Upprättad IT-strategi kommer att följas. Kommande elever i åk 7 kommer att
förses med en till en datorer. Fr.o.m. hösten 2018 kommer hela högstadiet att ha
en till en. Programmering kommer att ingå som obligatoriska moment i ett flertal
ämnen.
Integration är en framtida utmaning där alla verksamheter inom kommunen
behöver samverka. Viktigt att skapa mötesplatser inom och utanför skolan.
Fritidsgårdens aktiviteter, rastaktiviteter, värdegrundsarbete, struktur och
organisation inom förskolorna är exempel på möjligheter att inkludera alla barn och
ungdomar i ett sammanhang.
Renovering av Kungshöjdens förskola och ombyggnation av köket har påbörjats
och ska vara klart hösten 2018. Inom kort kommer arbetet inför att bygga ny
förskola i Dingle starta. Det finns även behov av att bygga en ny förskola med fem
avdelningar i centrala Munkedal.
Antalet nyanlända elever i Dingle ser ut att vara relativt konstant även framåt.
Antalet elever i Hällevadsholm sjunker något de närmaste åren. Det råder också
stor trångboddhet på Centrumskolan. Budget för pedagoger täcker inte
timplanekravet på Hällevadsholm skola. Fr.o.m. hösten 2018 kommer
stadieindelning att införas, vilket är ett nationellt beslut. Sektorn önskar därför
organisera om så att Hällevadsholm utgör en F-3 skola och Centrumskolan utgör 46. Timplanen kommer att utökas med fler timmar i matematik och språkval i åk 6.
Eleverna kommer att bussas till Kungsmarksskolan från alla skolor för att få
undervisning i språk.
En stor utmaning för Kunskapens hus är att hitta möjliga yrkesutbildningar för vår
elevgrupp. Många av dem är nyanlända med låg utbildningsbakgrund. För att
utbildningen ska ge ett gott resultat måste språkstöd kunna ges i befintliga och
planerade utbildningar. Viktigt att utveckla ett utökat samarbete med näringslivet
och lokalsamhället. Stor osäkerhet gällande de elever som bor i Migrationsverkets
lägenheter då dessa kommer att avvecklas.
Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande kommer att pågå under 2018.
Alla som arbetar inom förskoleklass till gymnasiet kommer att beröras av
insatserna. Det kommer även att bli en insats inom förskolan med start hösten
2018.
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Munkedalsskolan kommer att fortsatt ha över 300 elever. Det finns därför stora
behov av att få större och mer ändamålsenliga lokaler. Även Bruksskolan är redan
nu synnerligen trångbodd. Alla skolenheter skall renoveras. Bruksskolan,
Centrumskolan samt Munkedalsskolan ska även byggas ut i samband med detta
enligt upprättad investeringsplan. Viktigt att Träningsskolans lokaler tas med i
framtida planering.
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En parlamentariskt sammansatt Skolgrupp ska tillsammans med representanter
från förskola och skola utgöra referensgrupp utifrån utredningsuppdraget hur alla
elever i Munkedals kommun ska få en likvärdig, högkvalitativ utbildning. Målbilden
är att förslag kan presenteras till Kommunstyrelsen innan sommaren 2018. Alla
elever skall bli behöriga till gymnasiet och anställningsbara.
Munkedal har blivit beviljad att ta del av Västra Götalandsregionens sociala
investeringsmedel. En behovsanalys har genomförts. En insats ska presenteras och
genomföras. Insatserna ska riktas mot barn mellan 0-12 år.
Kommunen har upphandlat skolskjuts och fr.o.m. höstterminen 2018 kommer
busstrafiken att kunna anpassas efter verksamheternas behov.
Implementeringsprocessen startar under våren 2018.
En alternativ lokal till Örekilsgården behöver hittas.
Inom kultur och fritid har det anställt en turistsamordnare som kommer att arbeta
med att synliggöra och utveckla Munkedals turistattraktioner.
Inom musikskolan är det viktigt att få upp elevantalet i
instrumentalundervisningen. Musikskolan strävar efter ett utökat samarbete med
skolan. Fortsatt arbete med Kulturskoleutredningen.
Det är nödvändigt att få till ett bra systematiskt kvalitetsarbete inom sektorns alla
verksamheter.
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Övriga nyckeltal
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Barnomsorg och Fritidshem

Personaltäthet planerad

Barn/åa Barn/åa Barn/åa Barn/åa
2014
2015
2016
2017

Förskola

6

6

6

6

Dagbarnvårdare

5

6

5

6

Skolbarnomsorg

22

21

22

25

Grundskola

12

12

12

11

Enligt inrapporterad statistik SCB 15 okt respektive år.

Analys
Inom förskolornas verksamheter har strävan varit att minska barngrupperna. Det
är en politisk intention utifrån programförklaring och Skolverket har utfärdat
riktlinjer. Sektorn har ansökt om stadsbidrag för att finansiera minskade
barngrupper men det har inte fungerat att verkställa detta på alla enheter
beroende på platsbrist. Det har varit ett högt tryck på barnomsorgskön fr.a. i
Dingle och centrala Munkedal och ytterst svårt att rekrytera personal. Situationen
ligger till grund för de planerade åtgärder framåt som att bygga en ny förskola i
Dingle och centrala Munkedal med möjlighet till flexibilitet avseende efterfrågan och
gruppstorlekar.
Antal barn har överlag ökat på Munkedalsskolan, Bruksskolan och på
Centrumskolan. Detta har medfört större grupper på fritidshemmen. Det är svårt
att rekrytera fritidspedagoger. Resurser till fritidshemmen samnyttjas ofta med
extra insatser för enskilda elever under undervisningstid för att få till attraktiva
tjänster. Planerade åtgärder framåt är att bygga ut skolor med platsbrist men
också arbeta med pedagogiskt utvecklingsarbete inom fritidshemmen. Sektorn har
under året förstärkt elevhälsans organisation. Inom grundskolan har det också
anställts fler resurser vilket medfört att personaltätheten har ökat.
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Grundskola
Kvalitet och resultat i grundskolan i jämförelse med liknande kommuner
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun,
genomsnittlig andel (%)

Liknande kommuner grundskola,
Munkedal

2014

2015

2016

2017

61
58

74
62

71
66

74
63

70
49

69
62

70
64

77
76
88
91
88
92

74
71
86
82
88
80

78
62
83
77
84
90

91
90

86
79

84
84

78
80
76
75

75
66
69
64

70
64
70
66

81
79
84
82

78
69
81
78

78
73
81
76

81
77
84
84
207
198
215
204

75
72
82
79
198
196
204
203

76
76
82
77
204
197
210
203

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i matematik, hemkommun, andel (%) Liknande kommuner grundskola,
56
Munkedal
56
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som
Liknande kommuner grundskola,
67
Munkedal
61
Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, hemkommun, Liknande kommuner grundskola,
86
Munkedal
84
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
Liknande kommuner grundskola,
87
Munkedal
94
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska inkl. svenska
som andraspråk, hemkommun, andel (%)
Liknande kommuner grundskola,
90
Munkedal
94
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
(som eleven läser), hemkommun, andel (%)
Liknande kommuner grundskola,
73
Munkedal
75
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,
Liknande kommuner grundskola,
73
Munkedal
70
Elever i åk. 9 som är behöriga till ekonomi-, humanistiska
och samhällsvetenskapsprogrammen, hemkommun, andel
Liknande kommuner grundskola,
81
Munkedal
80
Elever i åk. 9 som är behöriga till estetiska programmet,
Liknande kommuner grundskola,
82
Munkedal
83
Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetenskaps- och
teknikprogrammen, hemkommun, andel (%)
Liknande kommuner grundskola,
80
Munkedal
79
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram,
Liknande kommuner grundskola,
83
Munkedal
85
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (16
Liknande kommuner grundskola,
203
Munkedal
196
Elever i åk. 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17
Liknande kommuner grundskola, Munked
Munkedal
Källa: Kolada

Analys
Elevernas resultat avseende matematik har förbättrats över tid i både åk 3 och 6.
Behörigheten till naturvetenskaps- och teknikprogrammet har stigit något och kan
hänga ihop med bättre grundkunskaper i matematik. Tidigare PISA-projekt och
därtill matematikplan har förhoppningsvis fått genomslag i kommunen. Viktigt att
framåt fortsatt förhålla sig till matematikplanen.
Elevernas kunskaper i engelska har försämrats. En förstelärare har anställts för att
bl.a. i nätverk tillsammans med kommunens lärare i engelska utveckla pedagogiska
metoder och sprida kunskaper i syfte att öka måluppfyllelsen.
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Kvalitet och resultat gymnasiet
2014
Gymnasieelever med examen eller studiebevis
inom 3 år, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen eller studiebevis
inom 4 år, hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år,
hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år,
högskoleförberedande program hemkommun,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 3 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
högskoleförberedande program hemkommun,
andel (%)
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever som uppnått grundläggande
behörighet till universitet och högskola inom 3 år,
hemkommun, andel (%)
Gymnasieelever som uppnått grundläggande
behörighet till universitet och högskola inom 3 år,
högskoleförberedande program hemkommun,
andel (%)
Gymnasieelever som uppnått grundläggande
behörighet till universitet och högskola inom 3 år,
yrkesprogram hemkommun, andel (%)

2015

2016

2017

Liknande kommuner gymnasieskola,

70,3

71,3

73,3

68,5

Munkedal

71,9

76,8

71,3

73,2

Liknande kommuner gymnasieskola, Munked

76,7

78,1

79,0

Munkedal

81,0

83,0

78,7

Liknande kommuner gymnasieskola,

64,0

65,5

67,8

63,8

Munkedal

66,1

67,9

67,2

65,2

Liknande kommuner gymnasieskola,

77,4

77,6

76,1

75,3

Munkedal

80,4

85,4

81,4

78,4

Liknande kommuner gymnasieskola,

73,8

72,7

78,1

75,9

Munkedal

63,9

77,4

74,2

75,0

Liknande kommuner gymnasieskola, Munked

69,6

71,0

72,6

Munkedal

71,9

74,1

73,0

Liknande kommuner gymnasieskola, Munked

83,6

85,3

82,7

Munkedal

82,4

90,2

88,4

Liknande kommuner gymnasieskola, Munked

78,6

75,3

80,1

Munkedal

68,9

77,4

79,0

Liknande kommuner gymnasieskola,

44,2

43,8

46,2

43,6

Munkedal

43,0

46,4

50,0

48,2

Liknande kommuner gymnasieskola,

77,2

76,1

75,0

74,1

Munkedal

78,4

85,4

79,1

76,5

Liknande kommuner gymnasieskola,

28,9

26,6

31,2

29,4

Munkedal

19,7

32,1

43,5

34,1

Analys
Resultaten jämfört med liknande kommuner är i huvudsak positiva för Munkedals
gymnasieelever. Däremot har resultaten överlag försämrats i jämförelse med
föregående år. Tidigare har de elever som sökt kommunens egna gymnasieprogram
Processtekniska haft låga meritvärden. Inför läsåret 17/18 sökte ett större antal
elever utbildningen och meritvärdet var sammantaget väsentligt högre. Det har
tidigare varit svårt att få återkoppling från Uddevalla kommun där de flesta av
kommunens gymnasieelever studerar. Ett bättre system för uppföljning har införts
inom Fyrbodal vilket kommer att underlätta fortsatt analysarbete. Processtekniska
Gymnasiets elever med godkända betyg får i princip arbete direkt efter examen.
Vad gäller Gymnasieelever med examen inom fyra år från högskoleförberedande
program ligger Munkedal högre (88,4) än liknande kommuner (82,7) vilket är bra
då Munkedal räknas som en kommun vars invånare har en mycket låg utbildning.
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Övrig uppföljning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljö
Sektorn har kunskap om att arbetsmiljö är ett område som behöver prioriteras och
arbetas med systematiskt. Cheferna har överlag förbättrat sina rutiner gällande att
systematiskt undersöka arbetsmiljön både fysiskt och psykiskt. Det är känt att
arbetsmiljö skall vara en stående punkt på APT.
Utveckling framåt: Förebyggande och främjande insatser gällande en hållbar
arbetsmiljö, våga analysera resultat från skyddsronder och agera. Under 2018
digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Tillbud och arbetsskador
Rutin och system finns för att registrera tillbud eller arbetsskada och är känt bland
cheferna. Det är känt hur man som anställd går till väga när olyckan är framme och
hur det rapporteras. Åtgärder sker när chef tar emot anmälan från anställd. Går det
inte att som enhet åtgärda problem förs frågan uppåt.
Utveckling framåt: Oklart hur tillbud och arbetsskador sammanställs kvartals och
årsvis för enheten för att få en övergripande bild och kunna arbeta förebyggande
kring tillbud och arbetsskador. Under 2018 kommer ett effektivare och modernare
tillbudsystem implementeras för hela kommunen.
Utbildningar
Under 2017 har dessa utbildningar anordnats inom arbetsmiljöområdet:
grundutbildning i SAM, för Chefer och skyddsombud. Alkohol- och drog utbildning
samt hälsoinspiratörsutbildning.
Utveckling framåt: Utbildning för chefer gällande hälsofrämjande arbete ute i
verksamheten och hälsoinspiratörernas roll. Träningserbjudande på Nordic
Wellness.
Fysisk skyddsrond
Under 2017 har alla enhetschefer utfört fysiska skyddsronder, riskbedömt och
åtgärdat. De har använt befintliga mallar och av dessa skapas åtgärds- och
handlingsplan framåt för 2018.
Utveckling framåt: Genomföra skyddsronderna digitalt vilket gör de lättare att
sammanställa för resultat och analys.
Organisatorisk och Social arbetsmiljö
I stort sett alla har genomfört OSA undersökningen (organisatorisk och social
skyddsrond). De flesta enheter har sammanställt och analyserat resultatet. Alla
enhetschefer beskriver att arbetsmiljö är en ståendepunkt på APT samt att de
arbetar med arbetsmiljöfrågor kontinuerligt i vardagen.
Utveckling framåt: Personalenheten har i och med årsbokslutet presenterat ett
samlat material för rutiner gällande SAM, i och med ett Årshjul där rutiner månad
för månad beskrivs, samt förslag på APT struktur kopplat till arbetsmiljöfrågor.
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Årshjulet behövs för att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt
arbetsmiljöarbete där krav ställs på att arbetsgivaren, i samverkan med
arbetstagare och skyddsombud ska arbeta systematiskt. Detta innebär att
arbetsgivaren ska undersöka risker, genomföra åtgärder och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet,
och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö.
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Diskriminering och kränkande särbehandling
Ny rutin och handlingsplan för diskriminering och kränkande särbehandling är
framtagen under 2017. Återstår att informera samtliga chefer inom sektorn
gällande rutinen.
Utveckling framåt: Personalenheten går igenom rutinen för samtliga chefer. Rutinen
lyfts på APT. Det ska vara känt ute i verksamheterna vad diskriminering och
kränkande särbehandling kan vara rent konkret och hur tillvägagångssättet är vid
anmälan.
Medarbetare
Medelåldern inom sektor Barn och Utbildning är 46,4 år bland de
tillsvidareanställda. Detta kan anses vara en god fördelning. Fördelningen mellan
män och kvinnor är 20 % män och 80 % kvinnor och är naturligtvis ett
utvecklingsområde. Framförallt inom de arbetsplatser som arbetar med barn i de
lägre åldrarna. De senaste åren har antalet anställda som är över 67 år har ökat.
Det beror på svårigheter att rekrytera behörig personal

Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2016

Utfall 2017

6.94%

6.61%

Jämställdhet
Jämställdhet är ett utvecklingsområde som hela tiden är aktuellt. Förskolorna
arbetar utifrån Jämställdhetsplanen för förskolorna. Personal som arbetar i
förskoleklass till årskurs 9 är mestadels kvinnor. Fördelningen mellan män och
kvinnor jämnas ut på högstadiet och i synnerhet på gymnasiet och inom
vuxenutbildningen. Det finns också ett tydligt samband med löneläget. En jämlik
fördelning mellan könen påverkar inte bara arbetsklimatet bland de vuxna, det
skapar också bättre förutsättningar när det gäller förebilder för barnen.
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Intern kontroll
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Vi har tre interkontrollpunkter för året 2017.
1. Arbetet med ELOF-planen, en handlingsplan som syftar till att minimera
elevernas frånvaro. Handlingsplanen är implementerad och vi mäter utfallet.
På ett par enheter har denna plan inte kunnat implementeras fullt ut på
grund av organisatoriska förändringar och personalombyten. Punkten
kvarstår därför under 2018.
2. Samverkan mellan skola och Socialtjänst. Inplanerade nätverksmöten,
Västbusmöten, socialsekreterare med på APT m.m. Vi märker en förbättring
när det gäller samverkan men är fortfarande ett område att utveckla. En
bättre dialog behövs mellan skola och socialtjänst för att finna tid att
sammanträffa. Stora personalombyten har också medfört att rutiner inte har
kunnat upparbetas ordentligt. Beslutades att då det gäller barns välmående
och utbildning måste bättre samarbetsrutiner komma till stånd.
Kontrollområdet kvarstår därför även under nästa år.
3. Likvärdig överlämning mellan olika stadier. Vi har ett fungerande
överlämningssystem. Ute på enheterna genomförs regelbundna APT med
dagordning som hanterar arbetsmiljö. Skyddsronder genomförs och vi har
en rutin för hur kränkande särbehandling hanteras. Överlämningsplanen
följs av alla skolenheter och stadier. Analys görs efter överlämnandet.
Överlämnandet fungerade mindre bra vid ett tillfälle beroende på att det
inte fanns personal tillgänglig. Detta är nu avhjälpt och förskolechefer och
rektorer är fullt insatta i förfarandet. Överlämnandet ska nu vara likvärdigt.
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Kvalitetsredovisning
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Rutin för huvudmannens uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete inom Barn och
Utbildning finns.
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Omsorg
Verksamhetsbeskrivning
Sektor omsorg samlar avdelningarna Vård och äldreomsorg, Individ och
familjeomsorg och Stöd under sig. Sektorns primära uppdrag är att ta ett samlat
grepp kring de utmaningar socialtjänsten står inför och lever med.
Avdelning Individ och familjeomsorg. Avdelningen samlar de verksamheter som
utgör myndighetsutövningen i SoL (socialtjänstlagen), familjebehandling och
missbruksvård samt verksamhet i samverkan med primärvård såsom
ungdomsmottagning och familjecentral. Avdelningen har även sen årsskiftet en
enhet som arbetar med myndighetsfrågor gällande integration. Avdelningen består
av en avdelningschef, 1:e sekreterare, socialsekreterare, familjebehandlare och
kuratorer.
Avdelning stöd arbetar inom LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade), socialpsykiatri, integration och arbetsmarknadsenheten.
Avdelningen består av en avdelningschef och dess enhetschefer.
Avdelning Vård & omsorg samlar de verksamheter som arbetar med hemtjänst,
hemsjukvård, kommunal rehabilitering, hjälpmedel, dagverksamhet, anhörigstöd
samt särskilda boende för äldre. Avdelningen leds av avdelningschefen och dess
enhetschefer.

Viktiga händelser
Hela verkställdheten för ensamkommandeverksamheten har strukturerats om.
Sektorn har stängt ner 2 HVB hem under 2017 och sagt upp 17 st anställda.
Enhetschefen för integrationsenheten sa upp sig under årets första månader och
avslutade sitt uppdrag i februari. I samband med att enhetschef avslutade sitt
uppdrag valde man att dela verksamheten och lägga etableringen under AME.
Antalet människor som är i asylprocessen har minskat mellan år 2016 och 2017.
Enligt migrationsverket är det en minskning från 122 till 107. Det primära arbetet
under året har varit att finna bostäder och stötta med kontakter för att underlätta
en bra start och integration i sin vistelsekommun/boendekommun.
Migrationsverkets förändrade ersättningsvillkor påverkar sektorns prognoser
kraftigt. Sektorn har svårt att möta upp de förändrade intäkterna och bedriva den
vård man startade upp för två år sen och som förväntas bedrivas på samma kvalité
(om inte bättre) på sämre ersättningsvillkor. Migrationsverket avslår också till stor
del de ersättningar som tidigare kunde betecknas som extraordinär kostnader för
kommunerna.
Under 2017 har 15 personer sagt upp sig från sektorns myndighetsdel och chefer
vilket delvis kan förklaras med ett förändrat arbetssätt samt att konkurrensen på
arbetsmarknaden är mycket hög. Detta har påverkat hela sektorn på många olika
sätt då det varit ett tyngre arbete för de som är kvar. Alla tjänster utom en är
rekryterade. I samband med de nya personalförändringarna omorganiserar
avdelningarna och slår ihop vissa grupper för bättre samverkan och tydligare
uppdrag.
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Allégårdens ombyggnad planeras och förbereds, den tidigare planeringen har fått
läggas ner på grund av för höga kostnader. Projektet har startat om och ny plan är
att komma igång med byggnation under senare delen av 2018.
Rehabverksamheten har flyttat till nya lokaler efter ombyggnad av gamla
Kunskapens Hus.
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Hållbar hemtjänst - ett arbete som pågår med att utveckla nya arbetssätt och
förbättra förutsättningar, effektivitet och kvalitet inom hemtjänsten. Det har på
flera vis varit ett framgångsrikt arbete. Hemtjänsten har minskat sitt underskott
och kostnaderna har totalt sett minskat jämfört med föregående år, trots
löneökningar och 2285 fler verkställda hemtjänsttimmar. I årets
brukarundersökning får hemtjänsten ändå fortsatt mycket fina resultat. Två
undersköterskor med särskilt ansvar för tekniken anställs som har ansvar för all
installation av larm, Phonirolås och trygghetskameror men är också delaktiga i
arbetet med den digitala utvecklingen och ger information och utbildning till
nyanställda.
Det särskilda avtal FLISA, som tecknats mellan arbetsgivare och kommunal har
efter utvärdering sagts upp. De som inom ramen av FLISA avtalet fått
heltidstjänster kommer att få behålla dessa. Tillsammans med personalenheten
pågår ett arbete med en handlingsplan som ska beskriva förutsättningarna och
strategier för att möjliggöra heltid som norm.
Påbörjat införande av Appva. Det är ett elektroniskt sätt att hantera
medicindelegering och signering. Det kommer att bistå med att det alltid finns rätt
delegationsbeslut och förhoppningsvis att avvikelser med anledning av
medicinförsummelse kommer att minska.
Arbetet tillsammans med "Ung omsorg" pågår där 25 ungdomar på högstadiet och
gymnasiet har aktiviteter för de äldre på några äldreboende på helgerna. Syftet är
att ge en guldkant i vardagen för de äldre, skapa möten mellan olika generationer,
locka ungdomar till att utbilda sig inom omsorgsyrken, samt ge möjlighet för
ungdomar till extrajobb. Avdelningen har tre rekryteringar på enhetschefstjänster.
Extratjänster i omsorgen startades i somras och hittills har sektorn anställt fem
stycken personer.
Barnkullens öppenvårdsverksamhet har under hösten 2017 med i stort sett nya
medarbetare utökat sitt kompetensområde från små barn och familjer till även
ungdomar och då även ungdomar med beroendeproblematik. Detta för att kunna
möta fler målgrupper med insatser för barn och unga.
Från och med januari 2017 är kuratorn på ungdomsmottagningen anställd av
Närhälsan vilket innebär att sektorn kommer faktureras kuratorns lön men inte ha
arbetsgivaransvaret. Samverkansavtalet med regionen kring
ungdomsmottagningen fortsätter dock.
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Ekonomi
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Driftsredovisning
Resultaträkning (mnkr)
Inkl Integration
Verksamhetens intäkter

Utfall 2016

Utfall 2017

Resultat

Årsbudget
2017

2017

123,67

81,87

42,69

39,18

Verksamhetens kostnader

-347,33

-331,97

-269,47

-62,5

Nettokostnader

-223,66

-250,10

-226,78

-23,32

Kommunbidrag

224,84

227,80

227,80

0

1,18

-22,30

1,02

-23,32

Kapitalkostnader

-1,29

-1,02

-1,02

0

Årets resultat

-0,11

-23,32

0,00

-23,32

Resultat efter kommunbidrag

Exkl Integration
Verksamhetens intäkter

Utfall 2016

Utfall 2017

Årsbudget 2017

Resultat 2017

48,32

47,21

40,63

6,58

Verksamhetens kostnader

-290,50

-288,28

-267,41

-20,87

Nettokostnader

-242,18

-241,06

-226,78

-14,29

Kommunbidrag

224,84

227,80

227,80

0,00

Resultat efter kommunbidrag

-17,34

-13,27

1,02

-14,29

-1,29

-1,02

-1,02

0,00

-18,63

-14,29

0,00

-14,29

Kapitalkostnader
Årets resultat

Verksamhetens intäkter skiljer sig stort då integration påverkar bidragen. Bortser vi
från det så ligger verksamhetens intäkter förhållandevis jämt mellan åren.
Verksamhetenskostnader påverkas även det av integration, men om det plockas
bort är det cirka 2 mnkr mindre i kostnader 2017 jämfört med 2016. En del av den
förklaringen är att Bemanningsenheten (2,8 mnkr) och köket i Hedekas flyttats ur
(3 mnkr) Sektor Omsorg. Det tillkommer kostnader för löneökningar under året på
cirka 3 mnkr samt ökat köp av huvudmannaskap på 2,4 mnkr vilket inkluderar en
indexökning.
Differensen är en effektivisering inom främst personalkostnader men även en del
inom förbrukningsmaterial. Nettokostnaderna exklusive integration minskar med 1
mnkr mellan 2016 och 2017. Årets resultat exklusive integration visar ett resultat
på -14,3 mnkr 2017 jämfört med -18,6 mnkr 2016. Mellan åren är det ett tillskott i
kommunbidrag på + 3 mnkr vilket ger en total effektivisering på 1,3 mnkr mellan
åren.
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Sammanställning av sektorns enheter (mnkr)

30-31 Avdelning Vård och
Äldreomsorg
32 -33 Avdelning Individ och
familjeomsorgen
34-35 Avdelning Stöd

Resultat

Resultat

2016

2017
0,44

0,85

-14,19

-9,9

18,15

-0,77

39 Ledning sektor Omsorg

-4,50

-13,5

Summa 3 Sektor Omsorg

-0,10

-23.32

Sammanställning av sektorns verksamheter (mnkr)

Integration
GEM KOSTNADER
INSTITUTIONSVÅRD VUX 21INSTVÅRD B O U 0-20 ÅR
FAMILJEVÅRD VUX 21FAMHEMSVÅRD B O U 0-20 ÅR
EKONOMISKT BISTÅND

2016

2017

2017

2017

Utfall helår
(mnkr)

Utfall helår
(mnkr)

Budget helår
(mnkr)

Budget vs Utfall
(mnkr)

-18,52

9,04

0,00

-9,04

13,80

24,25

18,75

-5,50

2,93

2,57

1,22

-1,35

11,91

11,22

7,67

-3,56

0,52

0,10

0,00

-0,10

17,12

19,45

16,98

-2,47

9,53

10,18

9,53

-0,64

Övrig Kostnader IFO

11,24

5,44

3,68

-1,76

INSATS ENL LSS

35,08

35,47

37,81

2,34

3,14

4,95

2,12

-2,84

KORTTIDSVISTELSE UTF HEM LSS
ARBETSMARKN ÅTGÄRDER

2,14

2,03

1,96

-0,07

39,71

38,60

36,04

-2,57

7,92

7,83

7,42

-0,41

Hemsjukvården

16,55

17,29

17,30

0,00

Särskilt boende & Korttids

Hemtjänsten
Rehab

65,65

57,76

59,95

2,19

ÖVR. INSATSER I ORD.BOEND

3,71

3,29

4,22

0,93

Övriga kostnader Omsorgen

2,49

1,64

3,16

1,52

Totaler

224,95

251,12

227,80

-23,32

Totaler exkl Integration

243,46

242,08

227,80

-14,29

Sektorn gör ett negativt resultat på -23,2 mnkr där de två stora posterna ligger på
integration och individ och familjeomsorgen. Den stora posten på integration som
är ca 9 mnkr beror till stor del på att uppbokade intäkter från 2016 inte beviljades
av migrationsverket. Detta då migrationsverket har ändrat sina ersättningsregler
flertalet gånger under senaste året och osäkerheten på vad som var
återsökningsbart inte var säkert fastställt. Underskottet ska ställas mot förra årets
resultat på +18,5 mnkr 2016. Sektorn har dessutom öppnat och stängt två hem för
vård och boende under en period av ett år och anpassningen av verksamheterna
har inte kunnat gå hand i hand. I denna del handlar det främst om sänkta
ersättningar från Migrationsverket som sektorn inte kunnat ställa om till på den
korta tid.
Individ och familjeomsorgen har fortfarande höga kostnader för placerade barn.
Totalt har avdelningen haft 38 barn placerade i olika vårdformer och kostnaderna
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för detta överstiger budgeten. Även vuxenplaceringarna överstiger budget.
Avdelningen hade två extremt kostsamma placeringar vilket bidrar till storleken på
underskottet. Dock har avdelningen sänkt sina totala kostnader med ca 1 .5 mnkr
jämfört med föregående år exkl omsorgsprisindex (löneökningar, prisökningar
mm). Individ och familjeomsorgen gör ett underskott på 9,9 mnkr.
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Verkställigheten inom vård och äldreomsorgen sänker sina kostnader ytterligare i år
med ca 5,5 mnkr. Detta beror delvis på stängningen av en våning på Vässjegården,
överflytt av verksamhet samt ett förändrat arbetssätt inom hemtjänsten som
baseras på tydligare och kontinuerliga uppföljningar. De beviljade timmarna är dock
fortfarande inte i paritet med budget vilket visar sig i underskottet i dom
gemensamma kostnaderna. De beviljade timmarna minskar dock och beror på
myndighetsdelens förändrade arbetssätt med tydligare uppföljningar och mer
grundade beslut. Den totala utförandetiden har dock ökat över året och beror till
största delen på att de delegerade HSL timmarna fortsätter att öka. Anledningen till
den fortsatta ökningen beror på att allt fler multisjuka och palliativa ärenden
lämnas över till den kommunala hälso- och sjukvården från landstingsvården.
Avdelning stöd gör ett litet underskott som framförallt beror på ett obudgeterat
korttidssärende inom LSS som kostar nästan 2 mnkr. Precis som placerad barn får
inte sektorn några tillskott på placeringskostnader. Mycket av underskottet på
placeringar LSS har hanterats genom effektiviseringar inom andra delar i
avdelningen.
Sektorn gör ett betydande underskott där ca hälften är engångskostnader för året
som är kopplat till integration. Totalt exkl integration har sektorn sänkt sina
utfallskostnader med ca 1,3 mnkr jämfört med förgående år.

Investeringar
Investeringsredovisning (mnkr)
Tilläggs
Utfall
2017

Årsbudget
2017

0.07

0.15

budget
2017

Budget
tot 2017

Äskande
Avvikelse

till 2018

2308 ÄO ARBETSTEKN
HJÄLPMEDEL

0.02

0.17

0.10

0.10

2325 ÄO-GEM INVENTARIER

0.00

2333 GEM INVENTARIER ÄO

0.61

0.45

1.46

1.91

1.30

1.23

2335 ÄO LARM

0.00

0.10

0.13

0.23

0.23

0.20

0.10

0.40

0.50

0.50

0.40

0.80

2.01

2.81

2.13

1.93

2336 Inv MuSoLy Magna
Cura
Summa Alla projekt

0.68

0.00

2333: I samband med omstrukturering i äldreomsorgen, flytt av
rehabverksamheten och ombyggnad på Allégården kommer det vara nödvändigt
med att investera i div möbler, läkemedelsskåp, nyckelskåp och annan inredning.
Då planeringsarbetet blivit försenat kommer medlen behövas 2018.
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2335: Det behöver göras kompletteringar i larmsystemen på flera enheter. Det är
dörrlarm, passagelarm samt så kallade hotellås, en åtgärd enligt målsättning 20162018 om att förbättra och skapa en tryggare miljö för personer med
demenssjukdom. Investeringen får göras i takt med den pågående och planerade
strukturförändringen av kommunens äldreboende.
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2336: På grund av förhandlingar med leverantör som inte kunnat leverera de
delar/moduler enligt kravlista har inte investeringarna blivit gjorda. Det pågår
fortfarande förhandlingar med leverantör och jurist är inkopplad. Förändringar i
lagstiftning och nationella krav kräver kompletteringar och förändringar i
verksamhetssystemet inom såväl ÄO, Stöd som IFO. Sektorn planerar att
uppgradera systemet till en digital lösning istället för den analoga som är idag.
Förhoppningen är att detta kan komma att ske under 2018. Medlen kommer att
behövas till implementeringen.

Kostnads- och intäktsutveckling
Kostnadsutveckling (mnkr)
Inkl integration

Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

Bidrag

-15,46

-15,85

-16,95

Köp av huvudverksamhet

-48,32

-50,08

-44,93

-219,78

-247,21

-240,83

Personalkostnader
Lokal- och markhyror

-1,42

-2,02

-2,16

Bränsle, energi, vatten

-0,09

-0,08

-0,08

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-5,85

-8,13

-4,84

Konsultkostnader

-3,62

-5,76

-6,77

Kapitalkostnader

-1,75

-1,29

-1,02

Övriga kostnader

-12,42

-18,14

-15,41

-308,72

-348,55

-332,99

Summa Kostnadsutveckling

Exkl Integration

Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

Bidrag

-14,73

-14,26

-13,84

Köp av huvudverksamhet

-40,43

-32,73

-35,16

-212,01

-223,12

-219,69

Lokal- och markhyror

-0,20

-0,13

-0,25

Bränsle, energi, vatten

-0,01

0,00

-0,03

Förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial

-5,32

-5,74

-4,10

Konsultkostnader

-3,37

-2,39

-2,27

Personalkostnader

Kapitalkostnader

-1,75

-1,29

-1,02

Övriga kostnader

-11,54

-12,13

-12,94

-289,36

-291,79

-289,30

Summa Kostnadsutveckling

Mellan åren 2016 och 2017 har bidragen sänkts, exklusive integration, från 14,3
mnkr till 13,8 mnkr. Lägg till integration och det har istället blivit en ökning mellan
åren 2016-2017. Från 15,8 mnkr till 16,9 mnkr. Detta innebär att bland annat
ekonomiskt bistånd har öka. Köp av huvudmannaskap (köpt vård) ser ut att ha
minskat mellan åren, 50 mnkr 2016 till 44,9 mnkr 2017, men bortses integrationen
har det istället ökat med 2,4 mnkr. Det är främst placeringar i köpta familjehem
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som ökat samt att det varit en indexökning. Personalkostnader, även här påverkar
integrationen. Då antal barn i kommunens egna HVB sänkts så har även
personalkostnader sjunkit. Utan integration har personalkostnaderna sänkts med
0,4 mnkr mellan åren 2016-2017 och det är inklusive löneökningar på ca 3 mnkr,
vilket ger en total sänkning på ca 3,4 mnkr mellan åren. Förbrukningsinventarier är
ett typställe där inköp inte görs då kostnaderna ska sänkas. Här har integration en
stor påverkan. Exklusive integration har kostnaderna sänkts från 5,7 mnkr 2016 till
4,1 mnkr 2017. Konsultkostnaderna blir även det påverkat av integrationen. Utan
den skulle kostnaderna ligga i samma paritet som förra året dvs från 2,4 mnkr
2016 till 2,3 mnkr 2017.
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Intäktsutveckling (mnkr)

Inkl Integration

Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

Externa intäkter
- Taxor och avgifter

3,82

4,31

5,40

- Bidrag

48,94

99,37

57,05

- Övriga intäkter

18,89

18,28

17,77

1,88

1,71

1,64

73,52

123,67

81,87

Interna intäkter
Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Summa intäktsutveckling

Exkl Integration

209,81

224,84

227,80

283,33

348,51

309,67

Jan - Dec

Jan - Dec

Jan - Dec

2015

2016

2017

Externa intäkter
- Taxor och avgifter

3,82

4,32

5,40

- Bidrag

25,45

23,30

22,48

- Övriga intäkter

18,16

18,23

17,67

1,88

2,48

1,67

49,30

48,32

47,21

Interna intäkter
Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Summa intäktsutveckling

209,81

224,84

227,80

259,12

273,16

275,01

Taxor och avgifter har höjts under åren. Det är främst omsorgsintäkterna som blivit
högre, som påverkat utfallet. När det gäller korttidsboende har brukare legat
dubbelt på vissa rum.
Gällande bidragen så är det oavkortat integration som påverkar. Detta är något att
ta med sig till 2018 då ersättningarna från migrationsverket kommer att bli mindre
men ligga mer i paritet mot kostnaderna. Kommunbidraget har ökat med + 3 mnkr,
vilket inkluderar ersättning för lönekostnader på lite över 3 mnkr samt en utökning
på 6 mnkr till IFO för barn placerade i familjehem. Men en minskning för
Bemanningsenheten och köket i Hedekas.
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Måluppfyllelse
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2.1 Resultatmål SB: Hållbar livsstil
Status: Ej uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Sektorn har inga farliga kemikalier eller produkter i våra verksamheter. Det som kan ligga
nära till hand är ev diverse städmedel men verksamheten håller sig till vanliga städ produkter. Sektorn
har inte genomfört någon inventering av källsortering. Däremot pågår källsortering i verksamheterna
även om det inte är fullgott.
Utfall
2017
Genomföra inventering av farliga kemikalier och produkter som kan skada miljön
och hälsa
Genomföra inventering av källsortering

Mål 2017

0

1

0

1

3.5 Resultatmål Stöd och IFO: Verksamheterna inom Stöd skall i
samverkan utifrån sina specifika uppdrag aktivt samordna stöd och
stimulans till varje individ för att nå en god livskvalité
Status: Helt uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Samverkan sker genom tvärprofessionella inom sektorns samtliga områden. Möten mellan
olika professioner, organisationer och enheter har skett för att samverka kring uppdrag eller den
enskildes behov. En mall för en SIP (samordnad individuell plan) finns och i samtliga beslut som skickas
till brukare finns det information om SIP. Det har utarbetats en plan på gemensamma mötesplatser,
konsultation och gemensamma utbildningar.
Utfall
2017
Alla brukare eller dess företrädare ska ha vetskap om möjligheten att kunna
begära en individuell plan

100 %

Mål 2017

100 %

3.6 Resultatmål Stöd: Unga utan gymnasieexamen ska erbjudas
kompensatorisk utbildning inom vuxenutbildningen.
Status: Ej utvärderad
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Målet berör sektor omsorg genom att det sker samverkan med skolan kring målgruppen.
Däremot är det skolan som erbjuder kompensatorisk utbildning, och målet redovisas därför där.
Utfall
2017
Alla ungdomar 20-24 år ska erbjudas kompensatorisk utbildning/åtgärder

100 %

Mål 2017
100 %
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3.7 Resultatmål IFO: Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och
utvecklas i syfte att förbättra eller vidmakthålla egna förmågor och
förhindra eller senarelägga mer omfattande insatser
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Status: Delvis uppfyllt
Trend: Ökad
Kommentar: Antalet barn och ungdomar som får dygnsvård utanför hemmet (köpta familjehem och
barn placerade på HVB) ligger på samma nivå som tidigare. Den negativa trenden med ständigt ökade
placeringar har stannat av under 2017.
Ingångsvärdet 2017 på antal placerade barn var 38 st. Utgångsvärdet är det samma dvs 38 st. De
placerade barnen kvarstår i andra behandlingsformer än tidigare vilket ökar möjligheten för att en
lyckad hemtagning kan ske. Antalet barn placerade i HVB hem ligger kvar på samma nivå som tidigare
vilket innebär att den strukturförändring som gjordes har fått fäste. Barnkullen arbete på
hemmaplanslösningar är en stor del till att antalet placeringar totalt inte ökat mer än det gjort. Antal
hushåll som erhållit försörjningsstöd visar på en lägre nivå en tidigare vilket är positivt det är dock en
förändring i strukturen i
hushållen. Trenden är att hushållen får fler medlemmar vilket innebär att mätverktyget blir trubbigt och
oförutsägbart. De unga vuxna med ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka från föregående år.
Utfall
2017

Mål 2017

Färre barn och ungdomar får dygnsvård utanför hemmet/antal dygn

6 185

3 700

Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd

209

197

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

6.34%

4.30%

Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)

5.08%

7.80%

4.1 Resultatmål ÄO: Anpassa boendemiljö och bemanning för att möta det
ökade behovet av stöd och boende för personer med demenssjukdom.
Status: Helt uppfyllt
Trend: Oförändrad
Kommentar: Ett arbete att förändra boendestrukturen för en bättre anpassad boendemiljö pågår.
Vässjegården har stängt en våning och i dag finns 6 brukare kvar. Planen är att stänga Vässjegården
helt fram under första halvåret 2018. En ombyggnation på Allégården var planerad under året men är
försenat, i dagsläget är det oklart när ombyggnationen kan börja. Ombyggnaden för Rehabs lokaler är
klar ock invigs under första delen på 2018. Mindre och möjliga åtgärder såsom färgsättning,
larmutveckling mm sker kontinuerligt i befintliga bostäder och boenden. Satsningen på
undersköterskornas kompetensutveckling inom demensområdet fortsätter som tidigare. Inom samtliga
enheter finns demensombud som leds av demenssjuksköterska. Uppdraget är att fortsätta utveckla och
kvalitetssäkra kommunens demensvård.
Utfall
2017

Mål 2017

Antal miljöanpassningar

10

10

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

84 %

84 %

Andel personal med eftergymnasial demensutbildning

46 %

50 %

Andel tills vidareanställd personal som genomfört demens ABC

100 %

100 %
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4.2. Resultatmål ÄO: Anhörigstödet ska fortsätta utvecklas utifrån
handlingsplanen och ska byggas upp i samarbete med kommunens
verksamheter, Närhälsan och frivilligorganisationer
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Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: En plan för utvecklingen av dagverksamheten har arbetats fram där personal kommer att
utbildas och få nya uppdrag som stödpersoner till demenssjuka och närstående i ett tidigt skede.
Anhörigambassadörer är utsedda på enheterna och har fått utbildning. Ambassadörerna kommer att få
kontinuerlig fortbildning och delta i nätverk för att hålla sig uppdaterade inom området. Utbildningar och
samtalscirklar för närstående till demenssjuka kommer erbjuds. Må-bra-aktiviteter för anhöriga på
Tanumstrand gemensamt med Tanums kommun. I samarbete med Sotenäs och Lysekil planeras
stödinsatser för anhöriga till personer med missbruksproblem. Anhörig- och frivilligcafé är öppet en dag i
veckan och drivs av hälsosamordnare tillsammans med frivilliga.
Utfall
2017
Utbildningsinsatser riktade till anhörigvårdare

6

Mål 2017
4

4.3. Resultatmål ÄO: Munkedals kommun ska på ett ansvarsfullt sätt bidra
till en fungerande samverkan - internt och externt, för att genom detta
kunna utveckla äldreomsorgen och bättre möta äldres olika behov
Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Sektorn har ordförandeskapet i den lokala närsjukvårdsgruppen. Detta samverkansforum
behandlar de äldres situation utifrån flera olika aspekter. Tillsammans med Närhälsan som tillika har vice
ordförandeskap samlas olika professioner för att försöka underlätta arbetet i vardagen och på så sätt
utveckla kvalitén hos de direkta berörda. Ett gemensamt team med Närhälsan och sektorn har startas
upp för att förbättra omsorgen till personer med demenssjukdom. Lokala seniornätverk finns för att
bland annat öka möjlighet till samverkan med frivilligföreningar. Det finns nätverk för volontärer som vill
engagera sig frivilligt inom äldreomsorgen. På samtliga äldreboenden finns ett samarbete med frivilliga
som kommer och har olika aktiviteter. Genom kompetenssamverkan SML genomförs
valideringsutbildning och handledarutbildning tillsammans med Sotenäs och Lysekil. Munkedals kommun
håller i utbildning för Munkedal och Sotenäs för utbildning i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska
Symtom vid Demens).
Utfall
2017

Mål 2017

Återinläggning på sjukhus

0%

5%

Vistelsedagar på sjukhus efter utskrivningsklar

2

3

Aktiviteter i samverkan med andra kommuner

5

4
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4.4 Resultatmål Stöd: Boende och sysselsättning skall utformas utifrån
olika individers specifika behov.
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Status: Helt uppfyllt
Trend: Minskad
Kommentar: Nätverk i verksamheterna och datorer har installerats för att möjliggöra IT-användning
både i gemensamhets utrymmen och enskilda utrymmen. Utbildningsinsatser fortlöper för att öka
kunskapen och kunna erbjuda ännu mer individuellt anpassade insatser. Kvalitetsmåtten har
implementeras genom bl.a. boendebroschyren där kvalitetsmåtten är beskrivna. Implementeringen sker
genom att broschyren bearbetas i personalgrupper på APT och skickas till alla boende och gode män.
Dessvärre är verktyget för bedömning av kostnad per dygn inte signifikant utfallskostnaderna på
särskilda boendena. Dessa måste justeras och kvalitetssäkras.
Utfall
2017

Mål 2017

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

80 %

75 %

Färdigställa kvalitetsmått och nivågruppering av stödbehov

1

1

Upprätta förslag till resursfördelning mot nivågruppering sker under 2017

0.0

1.0

5.7 Resultatmål Stöd: Aktiviteter ska erbjudas de medborgare som uppbär
försörjningsstöd och sysselsättning genom samverkan mellan kommunens
olika sektorer.
Status: I hög grad uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: I samverkan mellan kommunen och externa arbetsgivare har fler personer fått arbete.
arbetsmarknadsenheten har lyckat at få 24'% av deltagarna i arbetsspåret till den reguljära
arbetsmarknaden, detta kan jämföras med arbetsförmedlingen som ligger på ca 14%. Detta syns
dessutom i statistiken kring unga som uppbär ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsenhetens har startat
upp DuA projektet (delegationen för unga till arbete) som i samverkan mellan sektorns avdelningar och
Arbetsförmedlingen bidragit till att få ut unga i arbete. Äldreomsorgens projektarbete med Ung Omsorg
tillser att ungdomar får praktik och arbete i omsorgen på en löpande basis.
Utfall
2017
Antal OSA-anställningar
Ungdomar i grund- och gymnasieskola som haft feriejobb eller praktik, antal
praktikplatser (KAS)

Mål 2017

10

10

4

40

24.00%

10.00%

13

9

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A.
Börjat arbeta, andel (%)
Öka antalet sysselsättningsplatser med placering utanför den ordinarie
kommunala verksamheten. (Antal platser)
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6.3 Resultatmål ÄO: Förbereda och planera för Äldrecenter för att möta ett
ökat behov av boendeplatser och en mer samordnad äldreomsorg

213

Status: Helt uppfyllt
Trend: Inget värde angivet
Kommentar: Arbetet med att forma en ny struktur för äldreomsorg och äldreboenden är genomförd. En
boendeutredning är presenterad nästa steg i fasen är påbörjad. Projekteringsfasen på Samhällsbyggnad
tar vidare.
Utfall
2017
Påbörjad detaljplan

1.0

Mål 2017
1.0
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Framtid

214

Sektorn står inför en utmanande framtid inom samtliga delar i sektorn. Den sociala
omsorgen förväntas bli mer utmanande och allt mer nyckfull i framtiden. Under
2015 och 2016 fick kommunerna i Sverige en indikation på hur verksamhet kan
uppstå för att i nästa stund planeras för att läggas ner och/eller ändra inriktning.
De snabba omställningarna drabbar den sociala sektorn hårt, både brukare och
finansiellt, därför är utmaningen att bli bättre på att analysera läget och ställa om
verksamhet i en snabbare takt.
Vi lever redan i dag och kommer framgent att bli än mer påverkade och det svåra
rekryteringsläget. Sektorn har många av de yrkesgrupper som är extra utsatta för
rekryteringskonkurrens. Redan idag saknas flera medarbetare och behovet kommer
att öka under de närmaste åren, detta samtidigt som flera av våra medarbetare
kommer att gå i pension. Vissa verksamheter kommer att expandera under de
närmaste åren vilket gör att sektorn kommer behöva medarbetare som både har
ett stort engagemang och hög kompetens. Tidigare år har det varit möjligt att
rekrytera via annons och urvalet har varit stort. Numer har urvalet minskat
drastiskt och kraven på arbetsplatsen och arbetsgivare är högre och kommer att
öka i takt med att färre väljer att arbeta emot sektorns målgrupper.
Integrationsarbetet kommer vara en stor utmaning för inte bara sektorn utan hela
kommunen under flera år framåt. Barn utan vårdnadshavare har minskat men
prognoserna gällande övriga människor på flykt minskar inte. Det kommer att bli
viktigt att konstruera plattformar som möjliggör för människor att komma in på
arbetsmarknaden och få möjlighet till självförsörjning i stället för en tillvaro
grundad på våra försäkringssystem. Nya arbetssätt för att hitta möjliga insteg för
att nå arbetsmarknaden behöver utvecklas i samverkan mellan stat och kommun,
detta för att kunna etablera nya former av stöd för personer inom målgruppen. Vi
behöver skapa nya arbetsformer i syfte att tydligare kunna stötta personer med
behov av sysselsättning och/eller stödja till ordinarie arbetsmarknad. Vi ser
samtidigt att en kostnadsökning kommer att ske inom området samtidigt som den
statliga ersättningen minskar. Prognoserna som finns idag gör gällande att intäkten
från staten inte kommer att täcka den totala kostnaden som kommunen har för att
bedriva grundläggande integrationsarbete. Vi ser även att våra sociala
försäkringssystem påverkas redan nu. De flyktingar som kom tidigt i processen har
inte längre etableringsersättning från staten och kostnaderna kommer med all
sannolikhet landa på kommunerna i form av ökade kostnader för försörjningsstöd.
Sektorn har redan gjort vissa anpassningar men utmaningen ligger i att kunna
anpassa verksamheten efter ersättningarna som staten ger och samtidigt ge den
vård och omsorg som krävs.
Det är viktigt att det arbete som påbörjats med att förändra och utveckla
boendestrukturen inom äldreomsorgen fortsätter för att klara framtidens behov.
Detta innebär att det blir en kedja av åtgärder och anpassningar samt en hel del
lokal- och personalförändringar i verksamheterna. Men strukturförändringen i
äldreomsorgen handlar inte bara om vård- och omsorgsboende, det handlar även
om att skapa bra och tillgängliga bostäder för äldre som t.ex seniorboende och
trygghetsboende men också fler mötesplatser. Detta är viktigt för att
kostnadsdämpa den äldre-bom som förvänta slå till. Utan bra bostäder för äldre
kommer allt fler hamna i ett behov av den absolut dyraste och mest
resurskrävande boendeformen, ett vård och omsorgsboende.
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På uppdrag av regeringen finns nu ett förslag till nationell handlingsplan för
äldreomsorgen. Det är svårt att säga ännu vad det kommer innebära för Munkedals
kommun men några exempel på förslag i planen är: - legitimation för
undersköterskor Bestämmelser för att enhetschefer i särskilda boenden, hemtjänst
och dagverksamheter ska ha lämplig utbildning - nationellt inriktningsmål för antal
anställda per chef - strategier för nya former av välfärdsteknik och stimulansbidrag
till kommuner för innovationer.

215

Den föreslagna Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården förväntas
träda i kraft 1 januari 2018. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om
samverkan mellan landsting och kommun. Huvudmännen ska fastställa
gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas
ingå överenskommelser med varandra om tidpunkt för kommunens
betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Övriga nyckeltal
Hemtjänsten
2015

Beviljad hemtjänst
Delegerad HSL‐uppdrag
Total beviljad tid (SOL,HSL)
Beviljad tid snitt/mån (SOL)
Antal brukare snitt
Beviljad tid snitt/brukare (SOL)
Verkställd tid SOL
Verkställd delegerad HSL
Totalt verkställd tid (SOL,HSL)
Verkställd tid snitt/månad (SOL,HSL)
Kostnad för hemtjänst (mnkr)
Kostnad per verkställd timme inkl HSL
(kr)
Verkställd tid i % av beviljade tid
Delegerad HSL % av beviljad tid

2016

2017

97 856
14 792
112 648
8 155
189
43
84 153
13 005
97 158
8097
39,8

89 591
15 064
104 655
7 466
194
38
83 622
13 564
97 186
8099
39,7

90 515
17 808
108 323
7 543
203
37
84 198
16 813
101 011
8418
38,6

410
86%
15%

409
93%
16%

382
93%
20%

Beviljad hemtjänst minskade mellan åren 2015 och 2016. 2017 är det totalt sett
fler beviljade timmar än 2016 men har under året succesivt minskat, däremot har
delegerade HSL-uppdrag öket. Det är framförallt antal brukare med insatser över
84 timmar/månad som minskat under året. I december var det 14 brukare med
insatser över 84 timmar jämfört med januari då det var 29 brukare.
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Särskilda boende (SÄBO)
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Särskilda boende ÄO, inkl korttid
2015
2016
2017
Särskilt boende äldre inkl
145
140
136
korttidsplatser
Varav vård och omsorgsboende
129
126
123
Varav antal korttidsplatser
16
15
13
Antal korttidsdygn
4 675
4 739
4 678
Korttidsdygn snitt/månad
390
395
390
Antalet särskilda boende inom äldreomsorgen, vård och omsorgsboende har
minskat i takt med Vässjegården avveckling. Den omstrukturering som pågår av
särskilda boenden är en orsak till att det inte är möjligt att göra en helt korrekt
uppdelning mellan demensboende, somatiskt och korttids. Korttidsdygnen kan
variera stort över året, där ena månaden finns tomma platser och nästa månad
överbeläggningar.

Integration, Barn utan vårdnadshavare (BuV)
Genomsnitt
BuV 2016
Eget HVB
Köpt HVB
Köpt familjehem
Privat familjehem
Utsluss
Stödboende
SUMMA

43
7
18
16
9
0
92

Genomsnitt
BuV 2017
0
2
5
12
0
5
24

Visar på antalet insatser som utförts kring ensamkommande barn mellan åren 2016 och
2017.
Det som tydligt går att utläsa är de stora skillnaderna mellan antalet insatser mellan åren.
Kommunens egna verksamheter har arbetat med att ställa om i samma takt som insatsen
har minskat.

LSS boende
Särskilda boende LSS
Frejvägen 2
Frejvägen 4
Allmäna vägen
Centrumvägen 8
(serviceboende)

2015
5/6
5/6
5

2016
6
6
6

2017
6
6
6

8/9

9/11

11

Antalet platser som verkställs enligt 9:9 LSS. Kommunen har tre gruppboende och ett
serviceboende. Det finns sex platser på gruppbostäderna och tolv platser på Serviceboendet.
Under 2015 utökades platserna på gruppbostäder med två och under 2016 med en. Under
2015-2017 har serviceboendet utökat platserna med 4.
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Kostnader per plats, Särskilda
boende LSS
Frejvägen 2 (tkr)
Frejvägen 4 (tkr)
Allmäna vägen (tkr)
Centrumvägen 8 (serviceboende)
(tkr)

2015

2016

2017

995,4
526,2
908,8

978,6
574,4
872,1

1023,4
571,7
888,5

271,3

215,2

222,8
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Kostnaderna per plats och år. Det har skett en ökning av kostnaderna där platserna har varit
konstanta. Det är en kostnadsökning som en följd av löneuppräkningar och att det finns ett
utökat behov av stöd. Att kostnaderna har gått ner på Centrumvägen 8 är som en följd av
antalet utökade platser.

Placerade barn
Antal placerade barn
Antal i HVB
Köpt familjehem
Egna familjehem
SUMMA

2015
10
8
12
30

2016
7
10
18
35

2017
6
13
19
38

Antal placerade barn har totalt sett ökat med ytterligare åtta barn från 2015 till 2017, dock
har vi under 2016 flyttat mindre barn på HVB till familjehem. Under slutet av 2016 och
början av 2017 har det varit flera ungdomar med behov av vård på HVB. Vi har haft fokus på
att ha egna familjehem till nya placeringar. Under andra halvåret 2017 har antalet
stabiliserats på 38, ingen ökning efter augusti 2017.

Kostnad för Barn på HVB
Kostnad placering barn (mnkr)
Antal dygn på institution
Kostnad/dygn kr ex overheadkostnader

2015

2016

2017

16,2
3 614
4 483

11,9
2 711
4 390

11,22
2 299
4 881

Kostnaden och dygn för HVB har minskat från 2015 till 2017 som en följd av vårt arbete med
fokus på att dels flytta hem barn eller flytta barn till familjehem från HVB. Det är även till
följd av att vi arbetar med familjer på Barnkullen istället för att placera på HVB vid behov av
observationer under utredning.

Kostnad Familjehem barn
Kostnad köpta Familjehem barn (mnkr)
Genomsnittlig månadskostnads per köpt
familjehem
Kostnad egna Familjehem barn (mnkr)
Genomsnittlig månadskostnad per egna
familjehem
Gemensamma kostnader (personalkostn. mm)
(mnkr)

2015

2016

2017

4,4

6,8

9,6

45 833
3,4

56 712

62 554

5,1

4,9

23 611

23 577

21 417

5,2

5,0

3,1

Både kostnad för köpt familjehem och eget familjehem har ökat från 2015 till 2017, att
antalet ökat beror delvis på hemtagning från HVB till familjehem samt nya placeringar. Från
hösten 2015 fram till sommaren 2017 var det väldigt svårt att hitta familjehem, dels egna
men även köpta vilket resulterade i att vi fick vända oss till familjehemsbolag med dyrare
dygnskostnad.
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Försörjningsstöd
IFO Försörjningsstöd

Utbetalt försörjningsstöd (mnkr)
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning
(mnkr)
Totalt antal hushåll som erhållit bistånd
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl
återbetalning

2015
8,1

2016

2017

7,8

8,2

7,6
222

7,5

8,1

238

209

34,2

31,7

38,5

Försörjningsstödet har ökat trots att antal hushåll har minskat. Detta kan förklaras med att
varje hushåll är större och får högre utbetalningar som förklaras med en högre nettokostnad
per hushåll. Vi har fler större familjer med fler barn att försörja.
IFO Försörjningsstöd Flykting

Utbetalt försörjningsstöd (mnkr)
Försörjningsstöd netto inkl återbetalning
(mnkr)
Totalt antal hushåll som erhållit bistånd
Nettokostnad per hushåll (tkr) inkl
återbetalning

2016

2017

1,2

2,5

1,2
47

2,4
54

25,2

44,1

Ökningen av ärenden migration gäller de som fått försörjningsstöd i ”glappet” mellan att de
anlänt till kommunen och etableringsersättningen samt kompletterande försörjningsstöd till
etableringsersättningen. Denna kostnad har ersatts av Migrationsverket så länge de är i
etableringen, efter det ingår de i vanligt försörjningsstöd.

Övrig uppföljning
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö
Sektorn har genomfört betydande organisationsförändringar och effektiviseringar
under en lång period nu. Detta innebär att organisationen är trött och pressad.
Samtliga enheter har arbetat hårt med effektiviseringar och det innebär att
samtliga medarbetare måste lära sig nya arbetsuppgifter för att ta över eller kunna
stötta för de som inte ersätts. Det är dessutom inte bara sektorns effektiviseringar
som ställer krav på nya arbetssätt utan även målgruppen förändras i snabb takt
och kraven kommer fortare än socialtjänsten klarar av att ställa om.
Våld och hot har blivit vanligare i sektorn då de utsatta grupperna har ökat,
dessutom är målgruppen som utsätter medarbetarna ofta själva oförmögna att
kontrollera sina handlingar. Detta gäller framförallt inom demens, funktionshinder
och socialpsykiatriomsorgen. Flertalet utbildningar till chefer och medarbetare inom
arbetsmiljöföreskrifter har skett under året.
Det finns tydliga rutiner kring avvikelser och dessa ska hanteras i samtliga
avdelningar och arbetsmiljö ronder genomförs med arbetsplatsombud och ansvarig
chef på respektive arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är dock ett
utvecklingsområde för avdelning Stöd. På grund av många chefsbyten och
verksamhetsförändringar under 2017 har arbetsmiljö inte varit ett prioriterat
område.
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Personalenheten har i med årsbokslutet presenterat ett samlat material för rutiner
gällande SAM. Årshjul där rutiner månad för månad beskrivs, förslag på APT
struktur som riktar sig mot arbetsmiljöfrågor. Årshjulet behövs för att följa
arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete där krav ställs på
att arbetsgivaren, i samverkan med arbetstagare och skyddsombud ska arbeta
systematiskt. Detta innebär att arbetsgivaren ska undersöka risker, genomföra
åtgärder och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att man förebygger ohälsa
och olycksfall i arbetet, och uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Genom detta
har sektorn fått ett gemensamt och systematiskt arbetsmiljöarbete som kommer
prägla 2018.
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Medarbetare
Ohälsa
Nyckeltal ohälsa

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%)

Utfall 2016

Utfall 2017

11.31%

9.37%

Även om sektorn har sänkt sina ohälsotal är det inte hela bilden. Sektorn är ny i
sammanhanget och tidigare rapporterades avdelningarnas respektive ohälsotal. Det
är första gången sektorn har ett sammanslaget resultat. Dessutom rapporteras inte
bemanningsenheten i sektorn längre. Vi kan dock konstatera att sjukfrånvaron har
sänkts då vi har ett jämförbart resultat från första delårsbokslutet, där var
sjukfrånvaron 10.31%
Under 2017 har långtidssjukskrivningarna ökat något från 2016 men marginellt.
Kostnaden för sjukfrånvaron 2017 för hela sektorn är nästan 3,4 mnkr. Detta är
bara kostnaderna för den frånvarande personalen, övriga kostnader redovisas inte
här.
Sammantaget jobbar sektorn bra med tidiga samtal, gör rehabplaner och
dokumenterar i Heroma. Överlag kan vi lätt tappa drivet i en rehabiliteringsprocess
och vägvalen kan vara svåra vilket beror på mängden antal ärenden och den övriga
arbetsbelastningen. Det gör att korttids och långtidssjukskrivningarna ibland bara
tickar på, vissa i flera år. Men med stöd av personal ska sektorn under 2018 och
framåt inte tappa fokus och driva processen fullt ut tills vi har ett avslut på något
sätt. Det ser dock lite olika ut i sektorn då en del av sektorn har haft en turbulent
tid med många chefsbyten. Detta leder till nya omtag med hälso-arbetet vilket
detta speglas tydligt i sektorns olika delar. Det finns en uppenbar koppling med ett
stabilt ledarskap och ohälsotalen på enheterna. Vi kan även se att de punktinsatser
som gjorts under året har gett resultat. Allégården har till exempel halverat sin
långtidsfrånvaro och sänkt sin korttidsfrånvaro med 1/3 del.
Det är svårt att peka på exakt vad sjukfrånvaron beror på. En del är inte
arbetsrelaterad- psykiska sjukdomar, svårare sjukdomsdiagnoser i
rörelseapparaten eller hemsituationen. En del är psykisk ohälsa som uppkommit i
arbetet och arbetsskador (belastningsskador). Oavsett orsak belastar det
arbetsgivaren och rehabiliteringsansvaret och olika insatser krävs.
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Insatser för korttidsfrånvaron som krävs och görs i den möjlighet som finns är
tidiga rehabsamtal med chef, arbetsplatsnärastöd, förstadagsintyg, uppföljning,
rehabilitering och aktiveringskurs.
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När det gäller långtidssjukskrivna är det uppföljning med läkare,
arbetsförmågebedömningar, omplacering, omställningsfonden, gå på avslut,
rehabilitering och aktiveringskurs, Arbetslivsresurs egna program (kurs mot
omställning till annat arbete, annan arbetsgivare)

Jämställdhet
Sektorn är en kvinnodominerande arbetsplats och vi brottas med lika möjligheter
till jämlika arbetsvillkor såsom rätten till heltid och med det normala arbetstider och
miljöer. Personalavdelning ser tillsammans över med sektorn hur vi kan fortsätta
arbetet med att erbjuda heltid till en acceptabel arbetsmiljö. Sektorn har alltid med
i beaktande kring kön i våra rekryteringar samtidigt får det inte bli den avgörande
faktorn i då kompetens alltid går före.

Intern kontroll
Sektorn har haft 5 internkontrollområden 2017 och områdena har redovisats till
kommunstyrelsen.
1 Säkerställer sektorn att nyanställda får en introduktion på ett ändamålsenligt
sätt:
Avdelningarna som har internkontrolområdet har satsat på introduktionen av nya
medarbetare och har en introduktionsplan där varje ny medarbetare får en planlagd
introduktion på arbetsplatsen med en personlig introduktionsmapp. Introduktionen
avser arbetsplatsen, verksamhetssystem samt kommunen med rundtur. Nya
medarbetare anmäls även till den kommunövergripande utbildningen för
nyanställda.
I uppföljande samtal med nya medarbetare är de mycket nöjda och över förväntan
av sin introduktion. En introduktionsplan finns. En referensgrupp har träffats under
hösten för att mäta upplevelsen av introduktionen, deras upplevelse har varit att
introduktionen varit av god kvalitet. Mentorskap har införts där nyrekryterad chef
får en mentor tilldelad till sig under de första 6 månaderna. Mentorn ska stötta,
introducera och finnas som reflektionsstöd under den första tiden i kommunen.
1 Kvalitetssäkra medicintekniska produkter att de rengörs och att
säkerhetsbedömning genomförs en gång per månad enligt gällande rutin.:
De medicintekniska produkter som ingår i kontrollområdet är rollatorer, taklyftar,
mobila lyftar och lyftselar. Det som ska kontrolleras en gång per månad är
rengöring, säkerhet så som bromsar, slitage och nödbroms. Internkontrollen är att
se om rengöring- och säkerhetskontroller görs enligt gällande rutin och görs genom
insamling av signeringslistor
De flesta äldreboende har genomfört kontroller men inte alltid en gång/månad.
Flera signeringslistor saknar datering I ordinärt boende/hemtjänst saknas
signeringslistor för kontroll av hjälpmedel.
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Orsaker till brister i kontroll av hjälpmedel, framförallt inom hemtjänst är; Glömmer
signera när kontroller är genomförda Hög frånvaro och vikarier som inte känner till
rutinen Tidsbrist
Missuppfattning att taklyftar inte ska kontrolleras eftersom de besiktigas en gång
per år utav tekniker.
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Kontrollområdet fungerar på några enheter men behöver utvecklas och förbättras
för att fungera på samtliga enheter.
Åtgärder: Ny utbildning för hjälpmedelsombud under våren 2018 Genomgång av
rutinen för all personal Information om rutinen ska vara en del i
introduktionsutbildningen Hjälpmedelsrengöring bör vara en biståndsbedömd insats
inom hemtjänsten Tydligare organiserat vem som ska utföra kontrollerna på
enheterna
1 Lex Sarah- Hur förstår och känner personal till lag och rutin:
Enkät till medarbetare. 132 medarbetare har svarat på enkäten inom sektorns tre
avdelningar.
Personalen har i stort sett god kunskap om sin egen skyldighet att rapportera, dock
har man något dålig kunskap vilka andra yrkesgrupper som också har det. Man är
väl medveten om varför man ska rapportera och vilka arbetsrättsliga konsekvenser
det kan få för en själv som anställd om man underlåter att rapportera. Dock är man
osäker på vad som ska rapporteras, när det ska rapporteras, hur det ska
rapporteras och till vem. Oväntat nog var det gruppen som varit yrkesverksamma i
5 - 10 år som har bäst kunskap om Lex Sarah medan de som varit
yrkesverksamma kortare tid än 2 år var mest osäkra.
I samband med interkontrollen gjordes även en utbildning i Lex Sarah.
Kontinuerliga kortare utbildningar i Lex Sarah kan övervägas.
1 Nattfasta inom Vård och omsorgsboendena:
Mätning av hur lång nattfastan är för boende på SÄBO, sju nätter under period 27
mars till och med 2 april 2017. Personal registrerade på en "nattfasteblankett"
tidpunkt när sista målet inför natten intogs och när första målet intogs efter det
sista kvällsmålet. Antalet timmar däremellan är nattfasta. Totalt deltog 105
personer.
37% av de boende har nattfasta under 11 timmar. Målet bör vara att 90% av de
boende har nattfasta under 11 timmar.
Dokument som tydliggör ansvarsfördelning i kost och nutritionskedjan kring den
enskilde är framtaget, följsamheten till dokumenten kan förbättras. Sektor omsorg
har ansvar för att tillgodose att den enskilde erbjuds mellanmål så att nattfastan
förkortas. Plan för hur detta ska ske tas fram av Mas och avdelning Vård och
äldreomsorg. Kontrollområdet förlängs ytterligare ett år.
1 Elektronisk rapportering av tillbud:
Under perioden januari-oktober 2017 har det rapporterats in 45 tillbud elektroniskt
via insidan. Det är framförallt hemtjänsten, Allégården och Ekebacken som
rapporterat elektroniskt. På övriga enheter har de flesta tillbudsrapporteringar på
pappersblankett.
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Avdelningen har själva byggt ett formulär på insidan där de inrapporterade
tillbuden går direkt till respektive enhetschef. Många medarbetare upplever det
krångligt att både rapportera elektroniskt och på papper, därför låter man bli att
rapportera på insidan.
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Förbättringsåtgärder; Skapa en gemensam digital tillbudsrapport som är lika för
hela kommunen. Idag har äldreomsorg en egen och barn- och utbildning har en
annan.
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Dnr: KS 2017-228

Nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion mellan Munkedals
kommun och Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning
Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blåsoch tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner
upphör att gälla 2018-04-30. Ett nytt samarbetsavtal reglerar försörjningen för
Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna från och med 1 maj 2018.
Ekonomigruppen kopplad till samarbetsavtalet kommer fortsatt att arbeta med
utveckling av fördelningsnycklarna fram till dess att avtalet börjar gälla. Gruppen
kommer också under avtalsperioden att följa upp tjänsterna och
fördelningsnycklarna två gånger per år. VästKoms styrelse beslutade den 10
oktober att ställa sig bakom förslaget till Samarbetsavtal för försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med
start 2018-05-01. Styrelsen rekommenderade även kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att anta samarbetsavtalet.
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig
och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga
åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter.
Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av
försörjning för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion.
Vård och behandling med nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blåsoch tarmdysfunktion ska följa gällande lagar och regelverk.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-16. Samarbetsavtal
för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion mellan Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta samarbetsavtal för försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
med start 2018-05-01 – 2021-05-01

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att anta samarbetsavtal för försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
med start 2018-05-01 – 2021-05-01


-XVWHUDQGHVVLJQ

8WGUDJVEHVW\UNDQGH












223

224
2018-02-16

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2017-228

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Pia Settergren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sektor omsorg

Nytt samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion mellan
Munkedals kommun och Västra Götalandsregionen.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att anta samarbetsavtal för försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås och tarmdysfunktion med start
2018-05.01 – 2021-05-01

Sammanfattning
Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner upphör
att gälla 2018-04-30. Ett nytt samarbetsavtal reglerar försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion för Västra
Götalandsregionen och de 49 kommunerna från och med 1 maj 2018.
Ekonomigruppen kopplad till samarbetsavtalet kommer fortsatt att arbeta med
utveckling av fördelningsnycklarna fram till dess att avtalet börjar gälla. Gruppen
kommer också under avtalsperioden att följa upp tjänsterna och fördelningsnycklarna
två gånger per år. Väst Koms styrelse beslutade den 10 oktober att ställa sig bakom
förslaget till Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start 2018-05-01. Styrelsen
rekommenderade även kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att
anta samarbetsavtalet.

Bakgrund
I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland (Hälso- och sjukvårdsavtalet) och relaterade handböcker vid förskrivning
av;
• Förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
• Nutritionsprodukter
• Stomihjälpmedel
• Diabeteshjälpmedel
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Beskrivning av ärendet
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och
förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga
åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter.
Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av
försörjning för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion.
Vård och behandling med nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion ska följa gällande lagar och regelverk.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det nya avtalet bygger på att VGR åtar sig att även sköta de delar av kundtjänst,
lagerhållning och distribution som OneMed sköter enligt nuvarande avtal.
Finansieringen av VGRs distributionshantering ska då finansieras genom ett
procentpåslag på de produkter som köps. Procentpåslaget är olika för olika produkter
beroende på olika faktorer som t ex hur mycket lageryta som krävs etc (t ex kräver
inkontinensartiklar mycket yta men är kanske inte så dyra, vilket då ger ett högt
påslag). Dessutom ändras finansieringen av den enhet hos VGR som tidigare kallades
CLP (Centrum för Läkemedelsnära Produkter), som bla har skött upphandling och
produktutbildning, från ett abonnemang som bygger på befolkningsmängd till ett
procentpåslag på de produkter som köps enligt ovan.
Tanken är att det ska bli en bättre kontroll på distributionen när VGR tar över, och
även att kostnaden skall minska. Beräkningarna är gjorda på totalnivå, så vissa
skillnader kan finnas mellan de olika kommunerna beroende på vilka produkter man
beställer.
Inga ytterligare konsekvenser

Rickard Persson
socialchef
Sektor omsorg

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunalförbundet Fyrbodal
Rickard Persson socialchef
Pia Settergren medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion mellan
Kommun xxxx och
Västra Götalandsregionen
Gäller från och med 1 maj 2018
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1. Samarbetsparter
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.
Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen.
Utförare är Servicenämnden genom Område hjälpmedel och läkemedelsnära produkter
inom Västra Götalandsregionen.

2. Bakgrund
I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland (Hälso- och sjukvårdsavtalet) och relaterade handböcker vid förskrivning av;
•
•
•
•

Förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion
Nutritionsprodukter
Stomihjälpmedel
Diabeteshjälpmedel

Upphandlad försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen och länets kommuner upphör 2018-04-30.
Genom detta samarbetsavtal inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende
försörjning av ovanstående produkter att träda ikraft 2018-05-01.
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och
förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska
bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienter.
Detta samarbetsavtal reglerar försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar
vid blås- och tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna samt
vårdgivarnas och Regionservice samarbete kring denna verksamhet.

3. Syfte och mål
Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemensam utveckling av försörjning för
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.

4. Samarbetsavtalets omfattning och avtalsperiod
Detta samarbetsavtal med specifikationer reglerar Västra Götalands 49 kommuners och
Västra Götalandsregionens gemensamma ansvar för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.
Parterna tecknar ett avtal för perioden 2018-05-01 – 2021-05-01. Senast tolv månader
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga upp avtalet. Om ingen part
skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget.

5. Avtalsinnehåll
Förskrivning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion. är en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt påverkas av
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förändrade förutsättningar. Förändrade förutsättningar kan ändra behovet av tjänster,
produkter och volymer under avtalsperioden.
Samarbetsavtalet har fyra specifikationer som komplement till huvudavtalet för
försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion.
Förändring av innehållet i specifikationerna kan göras under avtalstiden. Beslut om
förändring fattas av Ledningsrådet läkemedelsnära produkter (LMN). Respektive avtalspart
ansvarar för att implementera beslutade förändringar.
Specifikation A Finansiering av försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar
vid blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland
Specifikation B Distribution av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion i Västra Götaland
Specifikation C Uppdrag för Läkemedelsnära produkter (LMN) och tjänster vid
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion i
Västra Götaland
Specifikation D Samarbete och styrning Försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland

6. Vårdgivarens ansvar
Vård och behandling med nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion ska följa gällande lagar och regelverk.

7. Gemensamt finansiellt ansvar
•
•

Kunskapsorganisationen för Läkemedelsnära Produkter i Västra Götaland
Kundtjänst för och distribution av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion i Västra Götaland

8. Avtalsvård
Avtalsvård med kontinuerliga uppföljningar både avseende ekonomi och kvalitet ska
genomföras. Ekonomin ska följas upp två gånger om året.
Nedanstående grupp ansvarar för uppföljning av ekonomin
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetschef Skövdedepå/LMN
Regionutvecklare - Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel
Verksamhetsdeltagare Västra Götaland
Verksamhetsdeltagare Kommun
Controller Regionservice/Skövdedepå/LMN
Controller Koncernstab hälso- och sjukvård
Controller/ekonom kommun 1-2 st.

Ledningsrådet läkemedelsnära produkter (LMN) ansvarar för uppföljning och utvärdering av
samarbetsavtalet.
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Samarbetsavtalet ska följas upp avseende patientsäkerhet och leveranssäkerhet samt
ekonomi enligt vad som framgår nedan. Rapportering görs till respektive vårdgivare.
•
•
•

Finansiering av samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland
Distribution av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion i Västra Götaland
Läkemedelsnära produkters (LMN) roll för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland

9. IT-stöd
Vårdgivarna och Regionservice har ett IT-system som ger stöd vid beställning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.

10. Uppsägning och övergång
Om överenskommelse rörande fortsatt samarbete inte kan nås har parterna möjlighet att
säga upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut. Ledningsrådet
läkemedelsnära produkter ansvarar för att bevaka gällande avtalstider och i god tid initiera
arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform.
Om avtalet inte skriftligen sagts upp senast tolv månader innan avtalstiden löper ut förlängs
det med tre år i taget.
I det fall samarbetet kring försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion upphör ska vårdgivarna och Regionservice samverka kring
hantering av administration, teknisk dokumentation, lokaler och personal. Regionservice är
skyldig att till vårdgivarna överlämna uppgifter som är av betydelse inför och i samband
med samarbetsavtalets upphörande.

11. Tvist
I de fall tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal inte kan lösas inom ramen för
samarbete och styrning (Specifikation D) i detta avtal, ska tvist avgöras av svensk allmän
domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.
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Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vårdgivaren och
utföraren tagit var sitt.

Ort och datum

Ort och datum

För xxx kommun

För Västra Götalandsregionen

Behörig befattningshavare

Behörig befattningshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Specifikation A1
Finansiering av Kunskapsorganisationen för Läkemedelsnära Produkter i Västra
Götaland
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Specifikation A1
Finansiering av Kunskapsorganisationen för Läkemedelsnära Produkter
Kunskapsorganisationen Läkemedelsnära Produkter finansieras via påslag på produktpriset
per produktområde nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion. Finansiering av LMNs kostnader för respektive produktområde styrs av
betalningsansvaret och baseras på varuvärdesomsättning per kund.
Kostnaden per produktområde kan komma att ändras utifrån ändrade krav på uppdraget
enligt specifikation C.
•
•

Över och underskott fördelas till samtliga kunder baserat på varuvärdesomsättning.
För mer information se Specifikation C.
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Specifikation A2
Finansiering av kundtjänst för och distribution av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland
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Specifikation A2
Finansiering av kundtjänst för och distribution av produkter ifrån Skövdedepån
Kundtjänst för och distribution av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och
tarmdysfunktion i Västra Götaland ska regleras enligt kravspecifikation.
Skövdedepåns kundtjänst och distribution finansieras via påslag på produktpriset per
produktområde nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.
Finansiering av Skövdedepåns kostnader för respektive produktområde styrs av
betalningsansvaret och baseras på varuvärdesomsättning per kund.
•
•

Över- och underskott fördelas till samtliga kunder baserat på
varuvärdesomsättning.
Kostnadsspecifikation för de olika extra kostnader ex. akutleverans, anskaffning
mm.
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Specifikation B
Distribution av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland
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1. Beskrivning av produktområden
Blås- och tarmdysfunktion
Inkontinens är ett folkhälsoproblem som finns i alla åldrar. I Västra Götaland finns idag ca
65 000 individer som får produkter avsedda för behandling vid blås- och tarmdysfunktion.
Det innefattar barn, unga samt vuxna individer i alla åldrar med blås- och tarmdysfunktion.
Produktområdet innefattar urinkatetrar, urinpåsar, absorberande skydd samt tillbehör.

Nutrition
Produkter inom:
•

•
•

Livsmedel för speciella medicinska ändamål som kosttillägg/näringsdrycker,
komjölksproteinfri modersmjölksersättning, sondnäring, berikningsprodukter,
produkter för metabola sjukdomstillstånd och specialprodukter med mera.
Glutenfria och proteinreducerade torrvaror
Sondmatningstillbehör nasogastrisk sond, gastrostomiknappar och
kopplingsslangar, gaststomikatetrar, enterala sprutor, sondmatningsaggregat med
mera.

Patientantalet uppgår till ca 22 000 individer

2. Krav på hantering av produktsortiment
2:1 Inköp av upphandlade produktsortiment
VGR som distributör ska köpa produkter via Koncerninköps upphandlade leverantörer.
Koncerninköp ansvarar för att förse distributören med aktuella handlingar.

2:2 Delegation kring frågor om produktleverantörens avtal
Distributören äger rätt att ha till förfogande avtalshandlingar inklusive allmänna
bestämmelser kopplade till produktleverantörerna under den tid som avtalet gäller.
Distributören ska använda delegationen i syfte att kontinuerligt utveckla relationen med
produktleverantörerna med målet att effektivisera och utvärdera logistikförutsättningar.

2:3 Anskaffning (dispensprodukter) av produkter utanför avtal ”ej upphandlade
produkter”
Vid speciella behov som inte kan tillgodoses av det upphandlade sortimentet kan
förskrivare beställa produkter utanför avtal. Enbart av Ledningsrådet läkemedelsnära
produkter (LMN) godkända dispensprodukter kan förskrivas. Övriga produkter är ej möjligt
att förskriva.
Distributören ska debitera kunden enligt produktleverantörens prislista. Leveranstiden ska
inte överstiga 10 arbetsdagar. Om leveranstiden överstiger 10 dagar ska återkoppling via
mail till förskrivaren ske. Patienten kontaktas via telefon/mail.
Distributören ska förse VGR/LMN med information om anskaffningar enligt
överenskommen rutin.
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2:4 Registervård av produktavtal i Sesam Läkemedelsnära
Distributören ansvarar för att artikelregistret i Sesam LMN innehåller korrekta uppgifter.
Uppdatering och registervård utförs i nuläget manuellt för beställningssystemet Sesam
(LMN). Samtliga artikelförändringar skall godkännas av LMN/Koncerninköp enligt
överenskommen process. Processen innebär bl.a. en säkrad kommunikation via fastställd
struktur i Excel.

2:5 Lagerhållning och transport av produkter
Produkterna ska lagerhållas och hanteras på ett sådant sätt att dess kvalité inte riskeras.
Distributören ska förpacka samtliga produkter så att de klarar transport. Kartonger ska vara
av god kvalité och i neutralt emballage.

2:6 Sterila produkter och produkter med begränsad hållbarhet
För sterila produkter och med begränsad hållbarhet gäller att minst 2/3 av hållbarhetstiden
ska återstå vid leverans till distributör. Hållbarhetstiden för leverans ut till patient ska inte
understiga den tid förskrivning har för avsikt att räcka.

2:7 Ompackning av produkter
I förekommande fall ska distributören packa om produkter från produktleverantör, för
leverans ut till patient. Sterila produkter som ompackas ska följa gällande regelverk. Antalet
produkter som ompackas kan komma att variera över tid.

2:8 Produktförändringar
Samtliga produktförändringar under pågående avtalstid ska kanaliseras från
produktleverantör till LMN/Koncerninköp, där beslut om produktförändring sker.
Distributören ska i samråd med produktleverantör hantera produktförändringen. Beslut om
tillägg av ny produkt i produktavtal beslutas av LMN/Koncerninköp som vidarebefordrar
korrekt information till distributören.

2:9 Sortimentsbyte i samband med ny produktupphandling.
Process för sortimentsbyte utarbetas som i en överenskommelse mellan LMN och
distributör. Ambitionen är att minska kassationen.
Distributör ska förses med korrekt information i form av fastställd struktur i Excelformat
minst tre månader innan nytt avtal börjar gälla. Eventuella konverteringslistor/crosstabeller
och annan information i samband med sortimentsbytet utförs av LMN produktkonsulent.

2:10 Returer av produkter
Retur orsakad av felplock eller transportskada
En leverans som innehåller fel artiklar mot beställningsunderlaget eller om en
transportskada har skett, ska distributören ta emot en returorder samt komma överens
med patient om ny leverans.
Den som har kostnadsansvaret krediteras varuvärdet och distributören står för
distributionskostnaden.
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Retur orsakade av förskrivare eller patient
Transportrelaterade returer ex. produkter som inte hämtats från utlämningsställe, felaktig
portkod och adress debiteras den som har kostnadsansvaret en returkostnad.
Förskrivaren/patient ska återkoppla gällande felaktig produkt inom två veckor från
leveransdatum
Den som har kostnadsansvaret debiteras en returkostnad enligt avtalad prislista.
Retur ska inte ske:
•
•
•

Om produkten är av ett så ringa värde att frakt och logistikkostnaderna överstiger
varuvärdet.
För produkter förskrivna utanför avtal.
Produkter från dödsbon.

2:11 Reklamation av produkt
Om levererad produkt visar sig vara behäftad med fel kontaktar patienten distributör för retur och ny
leverans i enlighet med upprättad överenskommen process LMN/Distributör.
Returer och reklamationer där ny leverans till patient är nödvändig skall hanteras med kortast möjliga
leveranstid. Det kan innebära akuta leveranser för att inte äventyra patientsäkerheten.

3 Leveransregler.
3:1 Leverans till ordinärt boende
Ska ske kl. 08:00 – 19:00 vardagar
Samtliga beställningar ska levereras inom 4 arbetsdagar, beställningsdagen är dag 0.
Beställningen ska levereras i sin helhet vid samma tillfälle. Delleveranser ska enbart ske vid
restsituationer från produktleverantör. Leveransalternativ se 3:7.

3:2 Leverans till kommunala särskilda boenden
Ska ske kl. 08:00-16:00 vardagar till en anvisad fast leveranspunkt.
Transportören ska även kunna erbjuda inbärningstjänst till enskild avdelning/enhet om så
önskas.

3:3 Akutleverans/Expressleverans
Akut leverans kan enbart effektueras av lagerlagt upphandlat sortiment. Leveransen
innebär att patienter får sina produkter dagen efter att beställning skett och ska även
innefatta patienter boende på orter med lantbrevbärarlinje. Beställningen ska vara
distributören tillhanda före kl. 14:00 vardagar.
En akut leverans kan begäras av förskrivare eller patient.
Expressleverans kan bara nyttjas för nutritionsområdet. Kan enbart effektueras av lagerlagt
upphandlat sortiment. Leveransen innebär att patienter får sina produkter samma dag som
beställningstillfället. Beställningen ska vara distributören tillhanda innan kl. 14:00 vardagar.
Kan enbart begäras av förskrivare.
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3:4 Utomlänsleveranser/ Patienter som vistas utomlands
Patienter som är folkbokförda i Västra Götaland kan få leverans till annan ort utanför länet
inom Sverige. Leverans till utlämningsställe utanför länet medför ingen extra
transportkostnad. Önskas leverans till hemadress utanför länet tillkommer ytterligare
avgift.
Patienter som under en tid vistas utomlands kan endast få sina beställda produkter
levererade inom Sveriges gränser. Det innebär att patienten själv ansvarar för att produkter
transporteras till utlandet.

3:5 Kollimärkning och följesedlar
Samtliga leveranser inklusive särskilt boende ska individmärkas. Leverans ska vara försedd
med en följesedel per individ. Följesedeln ska innehålla information om levererade och
eventuella restnoterade produkter, uttagsnummer samt hur många antal uttag som finns
kvar på förskrivningen.

3:6 Leveransförseningar
Om leveranstiden överskrider 5 dagar ska patienten kontaktas.

3:7 Leveransalternativ
Följande leveransalternativ skall vara möjliga.
Får ställas utanför (FSU), innebär att leveransen ska ske till ordinärt boende utan
mottagarkontroll (kvittens). Produkterna ska ställas skyddat för väderleksförhållanden, och
om möjligt på ett sådant sätt att eventuell risk för stöld elimineras. I flerfamiljshus ska
produkterna ställas utanför patientens dörr.
Leverans till utlämningsställe innebär leverans till något av transportörens avtalade
utlämningsställe/servicepoint för paket, inom Sverige. Avisering sker via sms om
mobilnummer angivits annars aviseras leveransen med brev.

4 Kundtjänst
Distributören ska driva en kundtjänst och utföra service för patienter och vårdgivare i
Västra Götaland. Kundtjänst ska utföra varierande arbetsuppgifter enligt beslutad
uppdragsbeskrivning. Distributören ansvarar för att kundservice har nödvändig kompetens.
LMN ansvarar för information och utbildning enligt överenskommelse med distributören.
LMN och distributör ansvarar för att utveckling av arbetet sker i takt med förändrade
behov/förutsättningar.

4:1 Uppdragsbeskrivning Kundtjänst
•
•
•
•
•
•
•

Ta emot beställningar via telefon/1177 på registrerade förskrivningar.
Leveransavisering till patienter
Leveransfrågor via e-post och telefon
Registrering av manuella förskrivningar enligt gällande rutiner.
Hänvisa av produktfrågor till respektive produktkonsulent inom LMN
Informera förskrivare och patienter i samband med leveransförseningar
Ta emot produktreklamationer enligt rutin.
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4:2 Tillgänglighet
Kundservice ska vara tillgänglig via telefon och mail vardagar 08.00 – 16.30.
85 procent av samtalen skall besvaras inom 3 minuter.
E-post skall besvaras inom 2 timmar.

5 Fakturering
I Sesam LMN finns ett register över samtliga kunder/kostnadsansvariga. Samtliga kunder/
kostnadsansvarig ska faktureras en gång/månad enligt fastställd struktur av Ledningsrådet
LMN.

5:1 Betalningsvillkor
30 dagar netto.

6 Kvalité och uppföljning
6:1 Kvalitetsuppföljning
Ska ske månadsvis enligt fastställd struktur av Ledningsrådet LMN.
Uppföljningen ska innehålla ett antal parametrar inklusive returleveranser. Statistiken
redovisas totalt och separerat per produktområde.
Patientsäkerhet
Nyckeltal

Syfte

Rapportering var/hur

Medicintekniska avvikelser

Förhindra upprepning av negativa
händelser

Ledningsrådet LMN
kvartalsvis

Leveranskvalitet (Rätt
produkt till rätt patient i
rätt tid)

Undersöka följsamhet till
överenskommelse/instruktion/rutin

Ledningsrådet LMN
kvartalsvis
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Leveranssäkerhet
Nyckeltal

Syfte

Rapportering var/hur

Andel läkemedelsnära produkter
som levererats inom fastställd
leveransram

Säkerställa att
patientens behov av
läkemedelsnära
produkter tillgodoses

Ledningsrådet LMN
kvartalsvis

Nyckeltal

Syfte

Rapportering var/hur

Andel telefonsamtal till
kundtjänst som besvaras inom 3
minuter ska vara 85 %

Säkerställa god
tillgänglighet

Ledningsrådet LMN
kvartalsvis

Tillgänglighet

7 Roller och ansvar
Distributören ansvarar för att lagar, regler och riktlinjer inom ramen för uppdraget följs.

8:1 Utveckling
Distributören ska samverka med Ledningsrådet LMN och kan under avtalstiden komma
överens med vårdgivarna om förändringar och utveckling i syfte att öka kvalitet för
patienterna samt öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna. Ändringar som görs
förtecknas i en ändringslogg.
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8:2 Samverkan
Ska ske kontinuerligt och vid särskilda behov enligt överenskommelse för samverkan.

Ledningsrådet
LMN
Läkemedelsnära
Produkter

Process
Distribution

Process
Produkt

Process IT

Process
Ekonomi
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Specifikation C
Uppdrag för Läkemedelsnära produkter (LMN) och tjänster vid
försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland
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Specifikation C
Läkemedelsnära Produkters (LMN) roll och uppdrag
LMNs uppdrag ska utföras enligt evidensbaserad praktik (EBP).
LMN arbetar med kvalitet och kompetens kring läkemedelsnära produkter, som stöd för
Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland. Uppdraget omfattar
produkter, distribution och IT-stöd.
LMN ska arbeta med:

Uppdrag

Syfte

Hur ska det
utföras

Uppföljning

Rapportering
var

Produktansvar vid upphandling
av läkemedelsnära produkter

God livskvalité och
kostnadseffektivt

Enligt
upphandlingsplan

Kvartalsvis

Ledningsrådet
LMN

Kravställare för distribution av
läkemedelsnära produkter

Rätt produkt till rätt
patient i rätt tid

Enligt kravspecifikation
intern distribution

Kvartalsvis

Ledningsrådet
LMN

Information och rådgivning av
upphandlat sortiment och
övriga produkter

Förskrivning med hög
kvalité

Omvärldsbevaka, följa
behovs och
produktutvecklingen

Kontinuerligt

LMNs hemsida

Kompetenshöjande insatser
kring vård, behandling och
förskrivningsprocess för hela
vårdkedjan.

Öka kompetensen inom
området vilket leder till
god vård

Utifrån behov

Årligen

Ledningsrådet
LMN

Vara ett stöd i
förskrivningsprocessen

Säkra att patienters
behov av läkemedelsnära
produkter sker säkert och
på samma sätt oavsett
var man bor eller var man
vårdas.

Utifrån behov

Årligen

LMNs hemsida

Administrativ service och
support av beställarsystem

Säkerställa kvalitén

Utifrån behov

Årligen

LMNs hemsida

Samverka med nationella
organ, utbildningsinstitutioner
och liknande
Kvalitetsrapport

Säkerställa kompetensen
för god vård inom LMN
området
Belysa effekten kvalité,
kostnad och kunskap

Utifrån behov

Årligen

LMNs hemsida

Årligen

Ledningsrådet
LMN och LMNs
hemsida

Arbeta med ökad delaktighet
för patienter/användare i
samband med
upphandlingsprocessen.

Öka möjligheterna för
patienter/användare att få
tillgång till välfungerande
förbrukningsartiklar och
hjälpmedel

Kartlägga förskrivarnas
kompetens avseende
Uroterapeut/distriktsjuk
sköterska med
förskrivnings kurs/7,5
kurs inkontinens vård.
Informera om
produktutveckling och
bilda referensgrupper
vid upphandling

Årligen

Ledningsrådet
LMN
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Specifikation D Samarbete och styrning
Försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid
blås- och tarmdysfunktion i Västra Götaland
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Allmänt
Specifikation D anger hur samarbete och styrning hanteras.
Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i
Ledningsrådet LMN.

Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter (LMN)
Ledningsrådet LMN är ett forum för utveckling av förskrivnings- och
försörjningsprocesserna och frågor av övergripande karaktär avseende läkemedelsnära
produkter. Arbetet ska syfta till en likvärdig grundsyn på hanteringen av läkemedelsnära
produkter i Västra Götaland. Med läkemedelsnära produkter avses produkter vid blås- och
tarmdysfunktion, diabetesprodukter, stomiprodukter och nutritionsprodukter.
Ledningsrådet LMN består av representanter från Västra Götalandsregionen och Västra
Götalands kommuner.

Uppdrag
Ledningsrådet LMN utgör forum för principiella frågor och frågor av övergripande karaktär
avseende läkemedelsnära produkter. Arbetet ska syfta till en likvärdig grundsyn på
hanteringen av läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.
Ytterligare produktområden kan tillkomma efter beslut av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Arbetsuppgifter
Ledningsrådet LMN ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarar för regelverk för förskrivning och hantering av läkemedelsnära produkter
Verka för evidensbaserad förskrivning och jämlik vård i Västra Götaland genom handböcker
Vara uppdragsgivare för Läkemedelsnära produkter (LMN)
Identifiera behov och initiera utbildningsplanering gällande läkemedelsnära produkter
Initiera och följa upp upphandlingar inom området
Initiera utveckling av IT-stöd inom området
Initiera, prioritera och svara för utvecklingsinsatser inom området
Bereda frågor för politiska beslut
Omvärldsbevaka, följa och bidra till utveckling inom området
Utgöra forum för informationsutbyte mellan verksamheterna i kommunerna och Västra
Götalandsregionen
Samverka med berörda parter inom sitt ansvarsområde.
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Arbetsorganisation
Ledningsrådet LMN består av tjänstemän från VGR och VGK.
Representanter
Ordförande

Antal
1

VGK

5

VGR

9

Utses av
Koncernstaben för
Hälso- och sjukvård
Kommunalförbunden och
Göteborgs stad
VGRs förvaltning

Arbetsformer
•
•
•

•

Ledningsrådet för Läkemedelsnära produkter sammanträder tio gånger per år.
Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid behov.
Alla beslut ska ske i enighet. Om enighet inte kan uppnås i en fråga ska ärendet
återremitteras för förnyad beredning eller avföras. Beslut kan fattas när minst
hälften av de utsedda representanterna från VGR respektive VGK närvarar eller på
annat sätt inför mötet deltagit i avgörandet.
Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer samt beslut ska
dokumenteras.

Beredningsgrupper
LMN ansvarar för att hantera och bereda frågor kopplade till samarbetsavtalet.

Förkortningar

Länkar

LMN

Läkemedelsnära produkter

VästKom
(Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation)

Samorganisation som arbetar på uppdrag av de
fyra kommunalförbunden i Västra Götaland:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
Fyrbodals kommunalförbund,
Göteborgsregionens kommunalförbund samt
Skaraborgs kommunalförbund. VästKom

Ledningsråd LMN

Ledningsrådet LMN
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-02-28








§ 31

Dnr: KS 2014-521

Val av kommunala förtroendemannauppdrag
Sammanfattning
Malin Östman (M) har avlidit.
Kommunstyrelsen har efter henne att välja ny 2:e vice ordförande till
kommunstyrelsens myndighetsutskott samt ny ledamot till förtroenderåd inom
omsorgen.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-20.
Personkort för Malin Östman.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny 2:e vice
ordförande till kommunstyrelsens myndighetsutskott



Kommunstyrelsen beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny ledamot till
förtroenderåd inom omsorgen.

Protokollsanteckning
Ann-Sofie Alm (M) återkommer i kommunstyrelsen med förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny 2:e vice
ordförande till kommunstyrelsens myndighetsutskott



Kommunstyrelsen beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny ledamot till
förtroenderåd inom omsorgen.
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2018-02-20

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2014-521

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Val till kommunala förtroendeuppdrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny 2:e vice ordförande
till kommunstyrelsens myndighetsutskott
Kommunstyrelsen beslutar att efter Malin Östman (M) välja ny ledamot till
förtroenderåd inom omsorgen.

Sammanfattning
Malin Östman (M) har avlidit.
Kommunstyrelsen har efter henne att välja ny 2:e vice ordförande till
kommunstyrelsens myndighetsutskott samt ny ledamot till förtroenderåd inom
omsorgen.

Peter Berborn
Administrativ chef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Respektive vald
Förtroendemannaregistret
Akten

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
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Personkort Malin Östman (M)
Uppdragstyp
Ersättare
2:e vice
Vice ordförande
Ersättare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Organisation
Överförmyndare
Kommunstyrelsens Myndighetsutskott
Kommunfullmäktiges valberedning
Krisledningsnämnden
Förtroenderåd inom omsorgen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Val av
KF
KS
KF
KF
KS
KF
Ny sammanräkning Lst

252
2018-03-06

Kommunstyrelsen

Dnr: KS 2018-109

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 201702-22 § 23 enligt förteckning.
Förteckningen redovisar beslut tagna 2018-01-16 – 2018-02-28.

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Akten

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
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Datum

2018-03-05
Dnr 2018-109

Kommunstyrelsen

2018-01-16 – 2018-02-28

Anmälan av delegationsbeslut januari – februari
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare

2018-02-28

65229

Inkommande

Kommunledningskontoret Anställningsbeslut från område
övrig verksamhet.

Beskrivning

Ansvarig
Håkan Sundberg

2018-02-28

65228

Inkommande

Sektor Omsorg

Anställningsbeslut från område
Sektor Omsorg.

Rickard Persson

2018-02-28

65227

Inkommande

Sektor Barn och
utbildning

Anställningsbeslut från område
Barn och utbildning.

Liselott SörensenRingi

2018-02-28

65226

Expediering

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Beslut i Kommunstyrelsens
arbetsutskotts protokoll 2018-0117 och 2018-02-28.

Linda Ökvist

2018-02-28

65225

Inkommande

Kommunstyrelsens
myndighetsutskotts

Besluta i Kommunstyrelsens
myndighetsutskotts protokoll
2018-02-06.

Rickard Persson

2018-02-28

65224

Inkommande

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Biståndhandläggare
- Besluta om insatser bistånd
perioden 2018-01-01 -- 2018-0131.

Diarienummer
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-03-05

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

2018-02-28

65221

Expediering

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Biståndhandläggare
- Besluta om insatser bistånd
perioden 2018-02-01 -- 02 28.

Ansvarig

2018-02-28

65213

Inkommande

Kajsa Lindberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kajsa Lindberg
- Besluta om parkeringstillstånd för
januari månad.

2018-02-05

65076

Inkommande

Park och Skog

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Mats Tillander
punkt 4.3.19 - Besluta om
tidsbegränsade lokala
trafikföreskrifter och dispenser
enligt trafikförordningen.
Parkeringstillstånd för fordonen
NEU 521, CBR 497, SXY 846, PLC
542, OSF 617, NOT 958, NPX 261,
REH 967 giltigt t o m 2019-12-31.

2018-01-31

64959

Inkommande

Sektor Samhällsbyggnad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.1 c - Beslut om att
delta i externt samordnad
upphandling av kalkning.

Diarienummer

2018-000091

2018-000052
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-03-05

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Diarienummer

2018-01-23

65092

Expediering

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut till
Kommunstyrelsen - Att bevilja
ansökan om utökat tillstånd att
servera alkoholdrycker på
Restaurang Bamboo. (Utökad
serveringsyta).

Monica Nordqvist

2016-000218

2018-01-23

65034

Expediering

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut till
KS - att bevilja Trogens Gourmet
AB ansökan om tillfälligt tillstånd
till allmänheten vid Munkedals
Krokstads-Sandåker, Hedekas
(serveringstält samt inhägnat
område) 2017-10-07-2017-10-08.

Monica Nordqvist

2013-000219

2018-01-23

65018

Expediering

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut Monica Nordqvist
Tillstånd till Trogens Gorumet AB /
Trogens Place Hedekas om tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten i
serveringstält under perioden
2017-06-30-2017-07-02.

2018-01-23

64826

Expediering

Kommunstyrelsen

Delegationsanmälan till
Clarie Engström
Kommunstyrelsen - Beslut att
bevilja Ulkeröds Gård AB tillstånd
till utökad serveringsyta på grund
av ombyggnation från 2018-02-01.

2017-000213
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-03-05

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

2018-01-23

64806

Expediering

Kommunstyrelsen

Delegationsanmälan till
Clarie Engström
Kommunstyrelsen - Beslut att
bevilja Ulkeröds Gård tillstånd
attservera alkoholdrycker till event
i bygdegården Hedekas, SmallLake-Meet under perioden 201706-30 - 2017-07-02.

Ansvarig

Diarienummer
2017-000213

2018-01-23

64771

Inkommande

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har
tecknats avseende skrivare till
Förskolan Katthult Hedekas med
Canon Business Center AB.

2016-000053

2018-01-23

64770

Inkommande

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har
tecknats avseende skrivare till
Arbetsmarknadsenheten med
Canon Business Center AB.

2016-000053

2018-01-23

64769

Inkommande

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Lars-Erik Hansson
punkt 2.5.2.7 - Leasingavtal har
tecknats avseende skrivare till
Dingleskolan Kustvägen Stångebo
med Canon Business Center AB.

2016-000053
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-03-05

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

2018-01-23

64745

Inkommande

Alkoholhandläggare
Munkedal/Lysekil

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Clarie Engström
punkt 5.2.2 - Alkoholärenden och
serveringstillstånd.

Ansvarig

Diarienummer

2018-01-23

64734

Inkommande

Margareta Svenssonhjorth

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Margareta Svensson- 2017-000553
punkt 3.11.2.1 - Besluta om
Hjort
förskott på bidrag till ungdomsoch idrottsförening samt till övriga
föreningar. Förskott av
anläggningsbidrag beviljas för
Munkedals Idrottsförening med
170.000 kronor.

2018-01-23

64729

Inkommande

Margareta SvenssonHjort

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Margareta Svensson- 2017-000553
punkt 3.11.2.1 - Besluta om
Hjort
förskott på bidrag till ungdomsoch idrottsföreningar samt övriga
föreningar. Förskott av
anläggningsbidrag beviljas för
Munkedals Ridklubb med 200.000
kronor.

2018-01-16

64958

Inkommande

Sektor Samhällsbyggnad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.1 c - Beslut om att
delta i externt samordnad
upphandling av trafiklinjemålning.

2018-000010
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DELEGATIONSLISTA
Datum

2018-03-05

Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

2018-01-16

64957

Inkommande

Håkan Sundberg

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 b - Förlängningsavtal
avseende löne-och
personalhanteringssystem.

Ansvarig

Diarienummer
2011-000212

2018-01-16

64005

Inkommande

Ekonomienheten

Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.1 c - Beslut om att
delta i externt samordnad
upphandling av Transportfordon,
samordnad av Tanums kommun.

2017-000509

2018-01-16

64004

Inkommande

Sektor Samhällsbyggnad Delegationsbeslut 2017-02-22 § 23 Kristin Karlsson
punkt 2.5.2.8 a - Avtal avseende
snöröjning i Dingle och
Hällevadsholm.

2017-000316

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-03-05
§ 45

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB
Sammanfattning
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning.
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Årets resultat landar på ett underskott om -85 tkr.
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av underskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av underskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Utdragsbestyrkande
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2018-02-26

Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Dingle Industrilokaler AB
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;




Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av underskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Sammanfattning
Dingle Industrilokaler AB har inkommit med preliminär årsredovisning. Handlingen är
ännu inte undertecknad av revisorerna.
Årets resultat landar på ett underskott om -85 tkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Årliga negativa resultat urholkar det egna kapitalet.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

3(9)

Sammanträdesdatum

2018-03-05
§ 46

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo) org nr 5564345089
Sammanfattning
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu
inte undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till
Kommunstyrelsens möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt
resultat efter skatt på -2,7 mnkr Kostnader i samband med rotprojektet drar ner
resultatet.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen;
Munkedal, Hedekas och Dingle.
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och
kundnytta
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida
fastighetsbestånd till bostadsmarknadens efterfrågan.
Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till -2,7 mnkr. Intäkterna ökar med 1,8% och
kostnaderna med 9,1 %. Städning, flyttkostnader, el för outhyrda lägenheter
samt konsultkostnader i rotrenoveringsprojektet har kostnadsförts under 2017.
Dessa kostnader uppgår totalt till ca 2,0 mnkr och är en förklaring till den stora
kostnadsökningen ökningen jämfört med 2016.
Kostnader för räntenettot minskar med 0,3 mnkr på grund av minskade
räntenivåer på upplåningen.
Bolaget har ökat sin upplåning under 2017 med 30 mkr till följd av årets
investeringar. Som en följd av detta minskar bolagets soliditet jämfört med
föregående år till 4,55 % (6,2).
Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,4 mkr (4,6) vilket motsvarar 121
kr/m2 (128 kr/m²) bostads- och lokalyta.
Flyttningsfrekvensen är 17% (17) vilket innebär att 89 (91) lägenheter
avflyttades under 2017.Efterfrågan på lägenheter har minskat något under året.
Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr.
Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 53 mnkr avser i stort stamrenovering
på område Jonsäng.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-03-05
Forts § 46
Intern kontroll
Inget rapporterat.

Viktiga händelser
Rotrenovering på Jonsängsområdet pågår sedan våren 2016 och beräknas vara
avslutad hösten
2018. Projektet omfattar drygt 160 lägenheter till en bedömd kostnad av ca 130
mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet
Samarbetet med Munkedals kommun har utökats vilket lett till att bolagets
personal från och med 1:e januari 2017 är anställda av kommunen
Hyresförhandlingarna avseende 2017 års hyror resulterade i en höjning från och
med den 1 maj av hyran för bostäder, lokaler och bilplatser med 1,24 %.
Ett avtal om försäljning av del av Foss 12:21 (Jonsäng) har tecknats
Utmaningar framåt
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att
stärka bolagets ekonomi långsiktigt.
Måluppfyllelse
Inget rapporterat
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-03-02.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av resultat
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av resultat
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Ombudsinstruktion Munkedals Bostäder AB (Munkbo)
org nr 556434-5089
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;





Godkänner
Godkänner
Godkänner
Godkänner

Resultat- och balansräkning
föreslagen disposition av resultat
ansvarsfrihet för styrelseledamöter
ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning
Munkbo AB har inkommit med preliminär Årsredovisning. Handlingen är ännu inte
undertecknad av revisorerna. Komplettering kommer att ske till Kommunstyrelsens
möte 15/3. Redovisningen för 2016 visar på ett negativt resultat efter skatt på -2,7
mnkr Kostnader i samband med rotprojektet drar ner resultatet.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals
kommun. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler med en
sammanlagd uthyrningsbar yta på 36 258 m² på tre orter i kommunen; Munkedal,
Hedekas och Dingle.
Bolagets huvudsakliga verksamhetsområden är
- underhåll och skötsel av bolagets fastigheter för optimal livslängd och kundnytta
- marknadsföring och uthyrning av bolagets lägenheter och lokaler
- utveckling och anpassning av bolagets nuvarande och framtida fastighetsbestånd
till bostadsmarknadens efterfrågan.
Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till -2,7 mnkr. Intäkterna ökar med 1,8% och
kostnaderna med 9,1 %. Städning, flyttkostnader, el för outhyrda lägenheter
samt konsultkostnader i rotrenoveringsprojektet har kostnadsförts under 2017.
Dessa kostnader uppgår totalt till ca 2,0 mnkr och är en förklaring till den stora
kostnadsökningen ökningen jämfört med 2016.
Kostnader för räntenettot minskar med 0,3 mnkr på grund av minskade räntenivåer
på upplåningen.
Bolaget har ökat sin upplåning under 2017 med 30 mkr till följd av årets
investeringar. Som en följd av detta minskar bolagets soliditet jämfört med
föregående år till 4,55 % (6,2).
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Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,4 mkr (4,6) vilket motsvarar 121
kr/m2 (128 kr/m²) bostads- och lokalyta.
Flyttningsfrekvensen är 17% (17) vilket innebär att 89 (91) lägenheter avflyttades
under 2017.Efterfrågan på lägenheter har minskat något under året.
Bolaget har ett villkorat aktieägartillskott motsvarande 59,2 mnkr.
Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 53 mnkr avser i stort stamrenovering på
område Jonsäng.
Intern kontroll
Inget rapporterat.
Viktiga händelser
Rotrenovering på Jonsängsområdet pågår sedan våren 2016 och beräknas vara
avslutad hösten
2018. Projektet omfattar drygt 160 lägenheter till en bedömd kostnad av ca 130
mnkr, dvs ca 800 tkr per lägenhet
Samarbetet med Munkedals kommun har utökats vilket lett till att bolagets personal
från och med 1:e januari 2017 är anställda av kommunen
Hyresförhandlingarna avseende 2017 års hyror resulterade i en höjning från och med
den 1 maj av hyran för bostäder, lokaler och bilplatser med 1,24 %.
Ett avtal om försäljning av del av Foss 12:21 (Jonsäng) har tecknats
Utmaningar framåt
Att klara underhållskostnader och samtidigt nå ett tillräckligt bra resultat för att
stärka bolagets ekonomi långsiktigt.
Måluppfyllelse
Inget rapporterat

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bolagets låneskuld fortsätter att öka, bolaget bör påbörja amortering av lån.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ombud för Munkbo AB

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sida

5(9)

Sammanträdesdatum

2018-03-05
§ 47

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB, org. nr 556901-9648
Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster
som har anknytning till denna verksamhet.
Resultat
Drift
Resultatet för året uppgick till 730 tkr vilket innebär ett överuttag av
abonnenterna. Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att
över/underuttag redovisas som en skuld/fordran. Överuttaget fonderas för
åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd.
Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna
ökar jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från
2014 som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade
bokats för eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016.
Med hänsyn tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade
kostnaderna för köpta tjänster från Västvatten AB och entreprenader.
VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd.
Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 8,5 mnkr. Reinvesteringar har gjort i
Pumpstationen Hedekas, Vadholmsvägen och Nordanvindsvägen. Exploatering
har gjort vid Foss, Tegelverket.
Saltkällan etapp 1 och 2 har försetts med allmänt VA.
Intern kontroll
Har genomförts genom att följa ett projekt ur ett kundperspektiv från ax till
limpa. Inga allvarliga brister upptäcktes.
Viktiga händelser
Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på
drift och planerat underhåll.
Utmaningar framåt
Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta
finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt genom att bygga ut
filtret. En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren i Kärnsjön för att
minska partikelmängden i dricksvattnet.
Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik fortsätter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-03-05
Forts § 47
Beredning

Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.
Jäv
Hans-Joachim Isenheim (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av resultat
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av resultat
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Utdragsbestyrkande
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2018-02-26

Kommunfullmäktige

Dnr: 2015-359

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Munkedal Vatten AB
org nr 556901-9648
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;





Godkänner
Godkänner
Godkänner
Godkänner

Resultat- och balansräkning
föreslagen disposition av resultat
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning
Munkedal Vatten AB har inkommit med preliminär årsredovisning godkänd av
styrelsen 2018-02-20. Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Redovisningen för 2017 visar på ett överuttag motsvarande 730 tkr. Överuttaget
fonderas för åtgärder som minskar sårbarheten vid stor nederbörd.
Kort beskrivning av verksamheten
Munkedal Vatten ABs föremål för sin verksamhet är att äga och förvalta den
allmänna VA-anläggningen i Munkedals kommun samt att tillhandahålla tjänster som
har anknytning till denna verksamhet.
Resultat
Drift
Resultatet för året uppgick till 730 tkr vilket innebär ett överuttag av abonnenterna.
Då verksamheten styrs av självkostnadsprincipen gäller att över/underuttag
redovisas som en skuld/fordran. Överuttaget fonderas för åtgärder som minskar
sårbarheten vid stor nederbörd.
Intäkterna ökar med 416 tkr vilket motsvarar en ökning på 1,8 %. Kostnaderna ökar
jämfört med 2016. Detta beror i huvudsak på ärendet om vattenskador från 2014
som inte resulterade några skadestånd. Det gjorde att 3,2 mnkr hade bokats för
eventuella skadestånd återfördes vilket minskade kostnaderna 2016. Med hänsyn
tagen till det ökade kostnaderna med 7%. Främst ökade kostnaderna för köpta
tjänster från Västvatten AB och entreprenader.
VA-fond Fonden ska användas för att minska sårbarheten vid stor nederbörd.
Investering
Investeringsutgifterna för året uppgår till 8,5 mnkr. Reinvesteringar har gjort i
Pumpstationen Hedekas, Vadholmsvägen och Nordanvindsvägen. Exploatering har
gjort vid Foss, Tegelverket.
Saltkällan etapp 1 och 2 har försetts med allmänt VA.
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Intern kontroll
Har genomförts genom att följa ett projekt ur ett kundperspektiv från ax till limpa.
Inga allvarliga brister upptäcktes.
Viktiga händelser
Då inget större oförutsett har inträffat under året har fokus kunnat läggas på drift
och planerat underhåll.
Utmaningar framåt
Vattenuttaget ur vattentäkterna i Munkedal måste öka på sikt. För att lösa detta
finns möjlighet att göra större uttag från Dingles vattentäkt genom att bygga ut
filtret. En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren i Kärnsjön för att minska
partikelmängden i dricksvattnet.
Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik fortsätter.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och framtida förändringar av ränteläget har
en stor påverkan på kostnadsutvecklingen.
Inga ytterligare konsekvenser
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Mats Tillander
Samhällsbyggnadschef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud
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§ 48

Dnr: KS

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän AB
(Rambo AB)
Sammanfattning
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2017 visar på
ett positivt resultat efter finansiella poster på 1,4 mnkr (efter skatt 1,8 mnkr).
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.
Kort beskrivning av verksamheten
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta,
transportera och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande
verksamhet såsom återvinnings- och miljötjänster.
Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till +1,8 mnkr.
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till
aktieägarna. Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.
Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med knappt 17 mnkr och
intäkterna med 8,2 mnkr.
Investering
Investeringsutgifterna uppgick till 15,9 mnkr. Ingen nyupplåning har behövts.
Soliditeten ligger på 58%.
Intern kontroll
Inget rapporterat.
Viktiga händelser
Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att omfördela
aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning
av ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Under 2018 kommer
den nya aktiefördelningen att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att
fatta beslut om styrelsens sammansättning och val av ordförande.
Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun har pågått under året.
Det beräknas vara slutfört första halvåret 2018 och sedan står Munkedal,
Sotenäs och Tanums kommuner på tur för införande.
Det som kvarstår är upphandling av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket
kommer att sätta nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta
beslut om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas på
grund av bristande konkurens. Denna upphandling görs nu om och beslut
förväntas under våren 2018.
Utmaningar framåt
Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är
delaktiga.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts § 48

Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad hen
dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de
övergripande målen.
Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsreningsverksslam
kommer att fortgå.
Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska
förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för
hushålls- och verksamhetsavfall ökar
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut.
Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera
strategiska, operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en
konsekvens av att bolaget är kommunägt
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-27.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöter
- Godkänner ansvarsfrihet för VD

Utdragsbestyrkande
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2018-02-27

Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Regional Avfallsanlägning i
Mellersta Bohuslän AB (Rambo AB)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;





Godkänner
Godkänner
Godkänner
Godkänner

Resultat- och balansräkning
föreslagen disposition av överskott
ansvarsfrihet för styrelseledamöter
ansvarsfrihet för VD

Sammanfattning
Rambo AB har inkommit med årsredovisning. Redovisningen för 2017 visar på ett
positivt resultat efter finansiella poster på 1,4 mnkr (efter skatt 1,8 mnkr).
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna.
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.
Kort beskrivning av verksamheten
Rambo ABs föremål för sin verksamhet är bl a att insamla, omhänderta, transportera
och behandla avfall samt att driva annan därmed sammanhängande verksamhet
såsom återvinnings- och miljötjänster.
Resultat
Drift
Resultatet efter skatt uppgår till +1,8 mnkr.
Förslag till disposition av bolagets vinst är att totalt utdela 0,3 mnkr till aktieägarna.
Resterande del av årets vinst förstärker det egna kapitalet.
Jämfört med föregående år ökade kostnaderna med knappt 17 mnkr och intäkterna
med 8,2 mnkr.
Investering
Investeringsutgifterna uppgick till 15,9 mnkr. Ingen nyupplåning har behövts.
Soliditeten ligger på 58%.
Intern kontroll
Inget rapporterat.
Viktiga händelser
Under 2017 har beslut fattats av respektive ägarkommun att omfördela
aktiekapitalet där tidigare Lysekils kommun varit största ägare, till en fördelning av
ägandet där varje kommun äger 25 procent av bolaget. Under 2018 kommer den
nya aktiefördelningen att träda i kraft och ägarkommunerna kommer att fatta beslut
om styrelsens sammansättning och val av ordförande.
Införande av ett nytt insamlingssystem i Lysekils kommun har pågått under året. Det
beräknas vara slutfört första halvåret 2018 och sedan står Munkedal, Sotenäs och
Tanums kommuner på tur för införande.
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Det som kvarstår är upphandling av insamlingsentreprenad och nya kärl, vilket
kommer att sätta nivån på den taxa som respektive kommunfullmäktige ska ta
beslut om. Under hösten 2017 utfördes en upphandling som fick avbrytas på grund
av bristande konkurens. Denna upphandling görs nu om och beslut förväntas under
våren 2018.
Utmaningar framåt
Målarbetet fortsätter under 2018. Arbetet utgår ifrån att alla i organisationen är
delaktiga.
Den enskilde medarbetaren ska känna hur hen kan vara delaktig och vad hen
dagligen tillför genom sin arbetsinsats för att Rambo ska kunna nå de övergripande
målen.
Arbetet med en hållbar lösning för hantering av avloppsreningsverksslam kommer
att fortgå.
Import av utländskt avfall, från främst Storbritannien och Norge, till svenska
förbränningsanläggningar fortsätter och resulterar i att mottagningsavgiften för
hushålls- och verksamhetsavfall ökar
Som kommunalt bolag är Rambo beroende av ett antal lagar och politiska beslut.
Bolaget arbetar systematiskt med att identifiera, värdera och hantera strategiska,
operativa och finansiella risker som kan uppkomma som en konsekvens av att
bolaget är kommunägt

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Munkedals kommun har en ambition att hålla ner taxor och avgifter. Det blir en
utmaning att klara detta inom ett nytt insamlingssystem.
Miljö
Källsorteringsgraden bör öka ytterligare och liksom mängden material som
nyttiggörs.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Mats Tillander
Sektorchef Samhällsbyggnad

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ombudet för Rambo
Ekonomienheten
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Dnr: KS

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
Sammanfattning
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har inkommit med preliminär årsredovisning.
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Årets resultat landar på ett överskottskott om 487 tkr.
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-26.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Arbetsutskottets förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;
- Godkänner Resultat- och balansräkning
- Godkänner föreslagen disposition av överskott
- Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Utdragsbestyrkande
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2018-02-26

Kommunfullmäktige

Dnr:

TJÄNSTESKRIVELSE

Ombudsinstruktion Vadholmen Foss 2:81 mfl AB
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ombudet;




Godkänner Resultat- och balansräkning
Godkänner föreslagen disposition av överskott
Godkänner ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Sammanfattning
Vadholmen Foss 2:81 mfl AB har inkommit med preliminär årsredovisning.
Handlingen är ännu inte undertecknad av revisorerna.
Årets resultat landar på ett överskottskott om 487 tkr.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Det positiva resultatet stärker det egna kapitalet.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunens ombud
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§ 32

Dnr: KS 2017-5

Utökad budgetram 2018 för sektor omsorg
Sammanfattning
Nuvarande tilldelad budgetram för 2018 inryms inte nuvarande placerade barn
inom verksamheten IFO och stöd. För att sektorn ska ha rimliga förutsättningar
att kunna nå en budgetbalans under året krävs en ökad budgetram.
Ingående balans 2018 i kommunfullmäktiges förfogandepost var 6,9 mnkr.
Kvarstående medel om fullmäktige beslutar enligt förslaget är 2,6 mnkr.
Individ och familjeomsorgen (IFO)
Placering av barn i HVB
Budgeten för placerade barn i HVB 2018 är 7,67 mnkr vilket motsvarar
placeringar av 4 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt bli 5 barn
vilket ger ett underskott mot budget på -1,686 mnkr.
Placering av barn i köpta familjehem
Budgeten för placerade barn i köpta familjehem 2018 är 6,9 mnkr vilket
motsvarar placeringar av 11 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt
vara 13 barn vilket ger ett underskott mot budget på -0,951 mnkr.
Stöd
Korttidsvistelse
Kostnaderna för köpt korttidsvistelse har ökat då ett ärende inte går att lösa mer
kostnadseffektivt på hemmaplan, det vill säga inom kommunens egen
verksamhet. Detta har medfört ett samarbete med annan kommun. Budget för
korttidsvistelse är 3,3 mnkr och den totala kostnaden, inkl. ovannämnda ärende,
är 4,9 mkr för 2018. Vilket ger ett underskott på -1,667 mnkr.
Beredning
Sektorchefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-16.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3
mnkr från och med budgetår 2018.



Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur
kommunfullmäktiges förfogandepost.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3
mnkr från och med budgetår 2018.



Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur
kommunfullmäktiges förfogandepost.
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2018-02-16

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-5

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Catarina Ross
Förvaltningsekonom
Ekonomienheten

Utökning av budgetram 2018 för sektor Omsorg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 mnkr
från och med budgetår 2018.
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering sker via anslag ur kommunfullmäktiges
förfogandepost.

Sammanfattning
Nuvarande tilldelad budgetram för 2018 inryms inte nuvarande placerade barn inom
verksamheten IFO och stöd. För att sektorn ska ha rimliga förutsättningar att kunna
nå en budgetbalans under året krävs en ökad budgetram. Nedan beskrivs
förändringar i detalj.
Individ och familjeomsorgen (IFO)
Placering av barn i HVB
Budgeten för placerade barn i HVB 2018 är 7,67 mnkr vilket motsvarar placeringar
av 4 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt bli 5 barn vilket ger ett
underskott mot budget på -1,686 mnkr.
Placering av barn i köpta familjehem
Budgeten för placerade barn i köpta familjehem 2018 är 6,9 mnkr vilket motsvarar
placeringar av 11 barn. Under 2018 uppskattas placeringarna i snitt vara 13 barn
vilket ger ett underskott mot budget på -0,951 mnkr.
STÖD
Korttidsvistelse
Kostnaderna för köpt korttidsvistelse har ökat då ett ärende inte går att lösa mer
kostnadseffektivt på hemmaplan, det vill säga inom kommunens egen verksamhet.
Detta har medfört ett samarbete med annan kommun. Budget för korttidsvistelse är
3,3 mnkr och den totala kostnaden, inkl. ovannämnda ärende, är 4,9 mkr för 2018.
Vilket ger ett underskott på -1,667 mnkr.
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Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Sektor omsorgs budgetram utökas med 4,3 mnkr från och med budgetår 2018.
Finansiering sker genom minskning av Kommunfullmäktiges förfogandepost i budget
2018.
Inga ytterligare konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Sektor omsorg
Ekonomienheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL




KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-02-28








§ 33

Dnr: KS 2017-520

Försäljning Vadholmen
Sammanfattning
Styrelsen för Munkbo AB har 2017-11-17 § 102 beslutat pröva frågan om
försäljning av Foss 7:75 under förutsättning av kommunfullmäktiges
godkännande.
Fastigheten Foss 7:75 har 13 lägenheter och 7 garage. Fastigheten har två
byggnader och är i stort behov av upprustning. Värdet av fastigheten har
bedömts till 5.5-6.0 mnkr. Bokfört värde är ca. 1.7 mnkr.
Syftet med försäljningen är att förbättra bolagets ekonomi.
Beredning
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-06.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på
Vadholmen.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på
Vadholmen.
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2018-02-06

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2017-520

TJÄNSTESKRIVELSE

Försäljning av Vadholmen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner att Munkbo AB försäljer Foss 7:75 på Vadholmen.

Sammanfattning
Styrelsen för Munkbo AB har 2017-11-17 § 102 beslutat pröva frågan om försäljning
av Foss 7:75 under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.
Fastigheten Foss 7:75 har 13 lägenheter och 7 garage. Fastigheten har två
byggnader och är i stort behov av upprustning. Värdet av fastigheten har bedömts
till 5.5-6.0 mnkr. Bokfört värde är ca. 1.7 mnkr.
Syftet med försäljningen är att förbättra bolagets ekonomi.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Munkbos AB ekonomi förbättras
Inga ytterligare konsekvenser

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Munkbo AB styrelse
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL




KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-02-28
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§ 34

Dnr: KS 2018-67

Arbetsordning Kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver fullmäktiges
arbetsordning anpassas.
Förslaget har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med
2018-10-15 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med
2018-10-15 och tillsvidare.
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2018-02-12

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-67

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Arbetsordning kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Arbetsordning för kommunfullmäktige”,
daterad 2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att arbetsordningen ska gälla från och med 2018-10-15
och tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver fullmäktiges arbetsordning
anpassas.
Förslaget har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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2018-02-12

ARBETSORDNING
FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Typ av dokument:
Arbetsordning
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS 2018-67

Antagningsdatum:
2018-xx-xx, § x
Giltighet:
2018-10-15 och tillsvidare
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning
gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1 § Fullmäktige har 35 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Presidium
2 § De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer
fullmäktige bland ledamöterna en förste och andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas före
december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån det behövs.
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Beräkning av tjänstgöringstid baseras på tidpunkt för den nybildade Munkedals
kommuns tillkomst, d.v.s. 1974-01-01.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av
dem vara ålderspresident.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från
sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör
ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
5 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom januari, juli,
augusti och december. För varje år bestämmer fullmäktige tid och dag för
sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter
samråd med kommunstyrelsens presidium.
6 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordföranden.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och
ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
7 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller dagen eller tiden
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på
lämpligt sätt.
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8 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden plats för
kommunfullmäktiges sammanträden.
9 § Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträde görs på kommunens
anslagstavla. Tillkännagivandet ska omfatta tid och plats för sammanträdet och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Tillkännagivandet ska ske minst en vecka före sammanträdesdagen.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
10 § Sammanträdena bör avslutas före klockan 22.00.
Ordföranden ska före detta klockslag fråga fullmäktige om sammanträdet ska
slutföras på samma dag eller om sammanträdet ska avbrytas och hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde beslutar fullmäktige genast,
när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en
kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen
för det fortsatta sammanträdet.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
11 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige
ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
12 § Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska
tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör
finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör delges samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
14 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde
kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
15 § Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.
16 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda
skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.
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Upprop
17 § En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
18 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och biträda
ordföranden vid eventuella röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
19 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
20 § Rätt att delta i överläggningen har
- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller en gemensam nämnd vid
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
- ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av
svaret.
- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§
kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i
bolaget.
21 § Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när
fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende
som berör revisorernas egen förvaltning.
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22 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som
det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ordförande får efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning det behövs,
kalla ordförande, och vice ordförande i gemensam nämnd där kommunen ingår
samt anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid
sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd
med vice ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna
upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
23 § Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordningen vid sammanträdena
24 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad en talare anfört.
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra
inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen
avbryta en talare under hans anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får denne ajournera eller
upplösa sammanträdet.
Yrkanden
25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller läggas till om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till
ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om
fullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstningar
27 § När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som
har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra
eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
- upptar namnet på någon som inte är valbar,
- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
29 § En motion
- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
- får inte ta upp ämnen av olika slag
- väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
En motion kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde.
Är motionen inkommen senast två veckor innan utsatt sammanträde anmäls den på
det sammanträdet. I annat fall anmäls den på nästkommande sammanträde.
Fullmäktige får begära ett förtydligande av motionen om det krävs i samband med
anmälan.
En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och november.
Medborgarförslag
30 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige genom
medborgarförslag.
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Ett medborgarförslag
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- väcks genom att det lämnas i till kommunstyrelsens kansli, eller vid sammanträde
med kommunfullmäktige.
Förslagsställaren ska beredas möjlighet att göra en presentation i
kommunfullmäktige av sitt medborgarförslag om max 5 minuter då
medborgarförslaget anmäls.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i
fullmäktige.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas. Förslagsställaren har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget
behandlas.
Ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till
fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november.
Bolagens initiativrätt
31 § Styrelsen i ett sådant företag, stiftelse eller förening som avses i 10 kap. 3
och 4 §§ får väcka ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta
ställning till.
Interpellationer
32 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör
ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren
tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast
efter det då interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 3
eller 4 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts
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överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara
interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet
eller inte.
Frågor
33 § En fråga ska
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
- ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärenden
34 § Om fullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.
Återredovisning från nämnderna
35 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om
detta anges i respektive nämnds reglemente.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
36 § Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och
anmärkning.
Särskilda uppgifter för fullmäktiges presidium
37 § Fullmäktiges presidium ska ha regelbunden kontakt med kommunstyrelsen
och ha en roll i den strategiska planeringen.
Valberedning
38 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 5 ledamöter och lika många ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Beredning av revisorernas budget
39 § Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
Justering av protokollet
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som han eller hon har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL




KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-02-28








§ 35

Dnr: KS 2018-68

Reglemente Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för kommunstyrelsen, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-68

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för kommunstyrelsen”, daterad
2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
kommunstyrelsen skall följande gälla:
KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGS- OCH STYRNINGSANSVAR
Lednings- och styrfunktion
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsiktsplikt över övriga nämnder, gemensamma nämnder,
hel- eller delägda bolag och kommunalförbunds verksamhet. Styrelsen ska även
bereda ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har en styr och ledningsfunktion samt ansvar för ekonomisk
förvaltning, personalpolitik och uppgifter som regleras i viss speciallagstiftning.
Kommunstyrelsen har därutöver ett samlat ansvar som personalmyndighet för
kommunens personal. Dessutom ingår följande strategiska uppdrag;
























Koncernstyrelse
Kollektivtrafikfrågor, inklusive närtrafik, färdtjänst, linjetrafik
Strategiska infrastrukturfrågor
Översiktsplanering och övrig strategisk samhällsplanering
Mark och exploateringsfrågor
Miljöstrategiskt arbete samt energi- och klimatfrågor
Bostadsförsörjningsfrågor
Näringslivs- och besöksnäring
Strategiska arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
Digitaliseringsfrågor och utveckling av e-Samhället
Integrations- och hälsofrågor
Central informations- och kommunikationsverksamhet
Konsumentverksamhet
Samordning av kommunens säkerhetsarbete
Brottsförebyggande råd (BRÅ)
Hantering av inteckningar, pantbrev mm
Tillstånd att använda kommunens vapen
Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
EU-frågor
Avge yttrande på fullmäktiges vägnar i ej principiella frågor samt i
brådskande ärenden
Utse dataskyddsombud
Förvaltnings-/verkställighetsuppgifter som inte tilldelats annan nämnd
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del
av det civila försvaret som kommunen skall bedriva i enlighet med Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Kommunstyrelsen ansvarar även för uppgifter som regleras i viss
speciallagstiftning;






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

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

294

295
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.
3 § Kommunstyrelsen ska:
 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna
annan nämnd,
 utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
 ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
 ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna,
 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med KL,
 verkställa fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutat annat.
Om inte fullmäktige beslutat annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Bolag och stiftelser
4 § Kommunstyrelsen ska:
 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
 ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade
 ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och
stiftelseledningar
 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges
i 10 kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i
 årligen pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast.
Finner styrelsen att brister förelegat ska den samtidigt lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
 svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Ekonomisk förvaltning
5 § Kommunstyrelsen ska:
 ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa, av fullmäktige
meddelade föreskrifter, för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering
och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som
behövs för indrivning av förfallna fordringar,
 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning,
 upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614)
om kommunal redovisning,
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upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614)
om kommunal redovisning,
i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts
till pensionsförpliktelser.

Delegering från kommunfullmäktige
6 § Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
 Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt
 På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram
och andra riktlinjer
 I mål och ärenden, där kommunstyrelsen har till uppgift att föra kommunens
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen
 Avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen
får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av
yttrandet.
 avskriva fordran som tillhör styrelsens verksamhetsområde
 besluta om flyktingmottagning
 efter hörande av berörd nämnd namnsätta offentliga byggnader och dylikt
 besluta om avgifter för kommunanställdas måltider vid kommunens
skolmatsalar.
Personalfrågor
7 § Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan samt
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar, i förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare, för att:
 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor om
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders ansvarsområden,
 avgöra frågor om tolkning av lag, avtal och andra bestämmelser om
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
 besluta om stridsåtgärd,
 lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter,
 anställa kommunchef samt fastställa instruktion för denne.
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och handhar dessutom nedanstående
frågor som rör förhållandet mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och dess
arbetstagare. Inom ramen för sitt arbetsgivaransvar har styrelsen att tillämpa
gällande Allmänna Bestämmelser (AB) och dess specialbestämmelser samt övriga
lagar och avtal på arbetsrättens område. Som komplement till kommunstyrelsen i
egenskap av personalorgan tillkommer det styrelsen att:
 besluta om anställning, entledigande, uppsägning, avsked och
avgångsvederlag,
 besluta om löneförmåner vid nyanställning,
 besluta om ledigheter för enskild angelägenhet,
 meddela förbud om bisyssla enligt gällande AB,
 besluta om förmåner enligt gällande AB vid utbildning,
 fullgöra förhandlingsskyldigheten enligt §§ 11-14 samt 38 lagen om
medbestämmande i arbetslivet.
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Uppföljningsfunktionen
8 § Kommunstyrelsen ska
 se till att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer för verksamheten samt
ekonomi följs upp i nämnderna,
 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
 följa upp hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
 två gånger per år lämna en redovisning till fullmäktige över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt
handlagts av fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och november.
Särskilda uppgifter
9 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutat att själv föra
talan i målet.
10 § Kommunstyrelsen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har
lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra
kommunen eller landstinget enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
11 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd
12 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården
finns i arkivreglemente.
13 § Kommunstyrelsen är registeransvarig för behandlingar av personuppgifter
inom styrelsens verksamhet.
14 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
15 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Tidpunkt för sammanträden
16 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
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Kallelse
17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Offentliga sammanträden
18 § Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdena ska vara offentliga eller inte.
Kommunstyrelsen kan besluta att del av sammanträde kan vara stängt.
Sammansättning
19 § Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Kommunstyrelsen presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
Den som längst suttit i styrelsen (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Personalutskott
20 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för handläggning och
beslutsfattande av personalärenden som inte delegerats till anställd.
Utskottet ska bestå av 3 ledamöter.
Ordföranden
21 § Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd.
Kommunalrådet skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande skall också vara oppositionsråd.
Det åligger kommunstyrelsens ordförande/kommunalrådet att:
 leda styrelsens arbete och sammanträden,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av styrelsen
 bevaka att styrelsens beslut verkställs.
Härutöver åligger det kommunstyrelsen ordförande att under styrelsen:
 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ
i dessa frågor,
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder,
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i
ett särskilt fall.
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Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd får närvara vid sammanträde med
kommunens nämnder.
Ordföranden/kommunalrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i
besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Det åligger oppositionsrådet att
 leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för
oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor,
 Representera kommunens opposition vid sammanträffanden med
myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte
kommunstyrelsen bestämt annat.
Ersättarnas tjänstgöring
22 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
23 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
24 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
25 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
26 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
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Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om kommunstyrelsen beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och
senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
28 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska publiceras på kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
29 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchefen eller
kommunsekreteraren.
Undertecknande av handlingar
30 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av kommunstyrelsen skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.
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§ 36

Dnr: KS 2018-69

Reglemente Välfärdsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Välfärdsnämnden, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Välfärdsnämnden,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente för Välfärdsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Välfärdsnämnden”, daterad
2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren

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

2018-02-12

Reglemente för Välfärdsnämnden

Reglemente för välfärdsnämnden
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS xx

Antagningsdatum:
2018-xx-xx
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnden skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som
regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden
ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt
ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med
alkohollagen.
Nämnden svarar 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
 Integration (verkställighet)
 Arbetsmarknadsenheten (AME)
 Samverkan mellan olika vårdgivare
 Tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak
 Tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV)
 Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna
verksamheten
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Välfärdsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Välfärdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Välfärdsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och
andre vice ordförande.
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Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Välfärdsnämndens ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Välfärdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Välfärdsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med välfärdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen
eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av välfärdsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer välfärdsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL




KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum

2018-02-28








§ 37

Dnr: KS 2018-70

Reglemente Barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12. Barnoch utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och
utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Barn- och
utbildningsnämnden, daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-70

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Barn- och
utbildningsnämnden”, daterad 2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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Reglemente för Barn- och
utbildningsnämnden

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS xx

Antagningsdatum:
2018-xx-xx
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg
och undervisning.
Nämnden svarar 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
 Att föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna
verksamheten
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
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Ordföranden
6 § Barn- och utbildningsnämndens ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
eller ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Barn- och utbildningsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med barn- och utbildningsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Barn- och
utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Barn- och utbildningsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.
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§ 38

Dnr: KS 2018-71

Reglemente Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden”,
daterad 2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt
plan- och bygglagen (PBL). Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra.
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag
och angivna riktlinjer.
2 § Nämnden är ansvarig för:
 Bygglov, tillståndsgivning och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
 Bostadsanpassning
 Kommunal måltidsverksamhet
 Kommunala städuppdraget i såväl kommunala som inhyrda lokaler
 Detaljplanearbete
 Beredning av större planer, exploateringsavtal, ÖP
 Det totala kommunala försäkringsskyddet
 Energirådgivning
 Väghållning/trafiksäkerhet
 Förvaltning av kommunal mark
 Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom
 GIS/karta
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
Det innebär att nämnden ska besluta i ärenden om:
 Antagande av plan-/ramavtal
 Antagande av mindre planer
 Planbesked
 Adressättning
 Namnsättning av gator och allmänna platser
 Ansvara för drift och underhåll av kommunala fastigheter
 Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter
 Köp och försäljning av bostads- och industrimark, enligt av fullmäktige
fastställda priser
 Köp och försäljning av övrig mark, upp till ett belopp av 0,5 mnkr
 Teckna och säga upp avtal om externa lokaler
 Uthyrning av kommunala lokaler till interna och externa parter
 Utarrendera, uthyra eller på annat sätt upplåta fast egendom eller
kommunal mark
 Upplåtelse av allmän plats
 Lokala trafikföreskrifter
 Ansvar för lantmäteriförrättningar, ledningsrätter, intrångsersättning,
servitut mm
Personuppgifter
3 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
4 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
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Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsformer
Sammansättning
5 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Samhällsbyggnadsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
6 § Samhällsbyggnadsnämnden ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
Tidpunkt för sammanträden
7 § Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
8 § Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
11 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
12 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
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Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med Samhällsbyggnadsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av
Samhällsbyggnadsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Samhällsbyggnadsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.
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§ 39

Dnr: KS 2018-72

Reglemente Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden, daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Kultur- och
fritidsnämnden, daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden”,
daterad 2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Kultur- och fritidsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som
anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska
fullgöra. Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna
uppdrag och angivna riktlinjer.
Nämnden svarar för;
 Frididsgårdsverksamhet
 Föreningsstöd och -bidrag
 Simskoleverksamhet
 Turism
 Kulturskola
 Kulturverksamhet/barn- och ungdomskultur
 Biblioteksverksamhet
 Konst- och konstnärlig utsmyckning
 Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten
Personuppgifter
2 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
3 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur nämnden har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat via reglemente och genom
finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen
lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt
speciallag.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsformer
Sammansättning
4 § Kultur- och fritidsnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Kultur- och fritidsnämnden presidium ska bestå av ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
5 § Kultur- och fritidsnämndens ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
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Tidpunkt för sammanträden
6 § Kultur- och fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
7 § Kultur- och fritidsnämnden får besluta om offentligt sammanträde.
Kallelse
8 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
9 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
10 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Yttranderätt
11 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
12 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
15 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
16 § Delgivning med Kultur- och fritidsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Kultur- och
fritidsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice
ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Kultur- och fritidsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.
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§ 40

Dnr: KS 2018-73

Reglemente Jävsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Jävsnämnden, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad
2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Jävsnämnden, daterad
2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente för Jävsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Jävsnämnden”, daterad 201802-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren
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Reglemente för Jävsnämnden

Reglemente för jävsnämnden
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS xx

Antagningsdatum:
2018-xx-xx
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och gällande specialförfattningar för
nämnder skall följande gälla:
Uppdrag och verksamhet
1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Den ska följa det fullmäktige - i reglemente, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra.
Nämnden ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag
och angivna riktlinjer.
2 § Jävsnämnden svarar för;



Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden på grund av jäv inte kan fatta beslut.
Föra kommunens talan i mål eller ärende som rör den egna verksamheten

Jävsnämndens arbetsformer
Sammansättning
3 § Jävsnämnden består av 5 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens ledamöter och
ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i
samhällsbyggnadsnämnden.
Jävsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ordföranden
4 § Jävsnämndens ordförande åläggs att:
 leda nämndens arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 tillsammans med vice ordförandena inför sammanträdena se till att
ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas av nämnden
 bevaka att nämndens beslut verkställs.
Tidpunkt för sammanträden
5 § Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden
bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Offentliga sammanträden
6 § Jävsnämndens sammanträden är inte offentliga.
Kallelse
7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen skall vara elektronisk och på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sex
dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ersättarnas tjänstgöring
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
10 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Justering av protokoll
12 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
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Reservation
13 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
14 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
15 § Delgivning med Jävsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller
sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av Jävsnämnden skall
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Jävsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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§ 41

Dnr: KS 2018-74

Reglemente Krisledningsnämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.
Beredning
Administrativa chefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-12.
Reglemente för Krisledningsnämnden, daterad 2018-02-12.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för Krisledningsnämnden,
daterad 2018-02-12.



Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 201901-01 och tillsvidare.
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Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-69

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
Administrativa enheten

Reglemente för Krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Reglemente för Krisledningsnämnden”,
daterad 2018-02-12.
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet ska gälla från och med 2019-01-01 och
tillsvidare.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 om ny politisk organisation i
Munkedals kommun. Med anledning av beslutet behöver nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna tas fram.
Förslagen har behandlats av gruppledarna för samtliga partier representerade i
fullmäktige.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser

Peter Berborn
Enhetschef
Administrativa enheten

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Kommunsekreteraren

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

2018-02-12

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden
Typ av dokument:
Reglemente
Handläggare:
Linda Ökvist, kommunsekreterare
Antagen av:
Kommunfullmäktige
Revisionshistorik:

Dnr: KS xx

Antagningsdatum:
2018-xx-xx
Giltighet:
2019-01-01 och tillsvidare
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Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Extraordinär händelse
En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser
av en kommun eller landsting. (lag 2006:544)
Uppdrag och verksamhet
1 § Krisledningsnämnden ska fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i
fredstid samt övriga uppgifter som regleras i lag (2006:544).
Övertagande av verksamhet från annan nämnd
§ 2 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Innan nämnden fattar beslut om att överta verksamhet från annan nämnd ska, om
det är möjligt, samråd ske med den berörda nämnden. Om det inte är möjligt att
samråda innan övertagande bör den berörda nämnden skyndsamt informeras om
att övertagande av verksamhet har skett.
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information gäller den
sekretess som skulle ha gällt i den nämnd vars verksamhet krisledningsnämnden
tagit över.
Möjlighet att lämna ekonomiskt stöd till enskild
§ 3 Krisledningsnämnden får besluta att lämna begränsat ekonomiskt stöd till en
enskild som drabbas av en extraordinär händelse. Stödet får bara lämnas så länge
den extraordinära händelsen föreligger.
Rapportering till fullmäktige
§ 4 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen
och formerna för denna.
Krisledningsnämndens ikraftträdande
§ 5 Ordföranden, och då denne har förhinder - vice ordföranden i
krisledningsnämnden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden
ska träda i kraft och beslutar i sådana fall att så ska ske. Om både ordföranden och
vice ordföranden har förhinder ska nämnden sammankallas på begäran av en
enskild ledamot. Nämnden beslutar då kollegialt om den ska träda i kraft.
Krisledningsnämndens urkraftträdande
§ 6 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie
nämnd. Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet
som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att
verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
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Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även
fattas av fullmäktige.
Krisledningsnämndens arbetsformer
Sammansättning
7 § Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Kommunstyrelsens presidium ska utgöra en del av nämnden och blir även
krisledningsnämndens presidium.
Den som längst suttit i nämnden (ålderspresidenten) ska fullgöra ordförandens
uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra.
Ersättarnas tjänstgöring
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ledamoten skall kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte
redan kallats in.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt, skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Växeltjänstgöring
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, efter att ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
Yttranderätt
10 § Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.
Ersättare för ordföranden
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till ålder äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Tidpunkt för sammanträden
12 § Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller
ordföranden bestämmer enligt 6 kap 23 §, kommunallagen.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice
ordförandena.
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och
ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Sådan
paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Tillkännagivandet av justeringen av protokollet ska ske på kommunens anslagstavla
enligt 8 kap 12 §, kommunallagen.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om nämnden beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast
under den sammanträdesdag beslutet fattades.
Expediering och publicering
16 § Utdrag ur protokollet ska tillställas dem som berörs av besluten i protokollet.
Protokollet ska, efter att nödvändig sekretessprövning gjorts, publiceras på
kommunens webbplats snarast efter justeringen.
Delgivning
17 § Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommunchefen
eller sekreteraren.
Undertecknande av handlingar
18 § Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av krisledningsnämnden
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
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§ 42

Dnr: KS 2018-85

Omformulering av borgensbeslut
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 Munkbo AB har inte varit
formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar ett nytt
omformulerat borgensbeslut avseende Munkbo AB.
Beredning
Ekonomichefen och kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-01-05.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.



Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om
godkännande av borgensram på 300 mnkr.

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Munkbo AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300
Mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.



Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om
godkännande av borgensram på 300 mnkr.
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2018-01-05

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2018-

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

Omformulering av borgensbeslut
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Munkbo AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 Mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut taget 2017-03-29, § 55 om
godkännande av borgensram på 300 mnkr.

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 Munkbo AB har inte
varit formulerade som en proprieborgen. Därför föreslås att fullmäktige tar ett nytt
omformulerat borgensbeslut avseende Munkbo AB.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga konsekvenser

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Munkbo AB
Ann Sörman, Kommuninvest AB
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§ 43

Dnr: KS 2014-169

Ändrat ägarförhållande RAMBO AB
Sammanfattning
De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra
ägarförhållandena i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen
äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om.
Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina
aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Munkedals kommun innebär
förvärvet av aktierna en ökad ägarandel till 25% från nuvarande 20.6% till en
kostnad av 4.2 mnkr.
Beslutsgången för genomförande av de överenskomna förändringarna behöver
ske i flera steg. 2017-11-23 §99, beslutade kommunfullmäktige följande
avseende ägarförhållandena:
1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil,
Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.
3. Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive
föreslagen aktiesplit.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringar i
bolagsordningen
Föreliggande ärende handlar om beslut om de ändringar i styrdokumenten som
krävs för att kunna genomföra de förändringar som ska ske med styrelsen och
ordförande. Det handlar om ny bolagsordning med avseende på förändring av
styrelsens sammansättning och nytt aktieägaravtal avseende styrelsens
sammansättning samt valberedning.
De föreslagna förändringarna i styrdokumenten för RAMBO AB innebär att
styrelsen utökas med en nionde ledamot – en ordförande som utses av bolagets
årsstämma efter förslag av en valberedning som ska bestå av ordförandena i
respektive ägarkommuns valberedning. Övriga åtta ledamöter utses av
kommunfullmäktige i ägarkommunerna, två per kommun. Hittills har Lysekils
kommun som största ägare utsett ordförande i styrelsen, medan övriga tre
ägarkommuner utsett vice ordförande enligt en fastställd turordning. Efter
förändringarna kommer även Lysekil att ingå i denna turordning för att utse vice
ordförande.
I ett kommande ärende måste kommunfullmäktige sedan fatta beslut om
styrelsens sammansättning i bolaget för 2018 i enlighet med den nya
bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet.
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Forts § 43
Beredning
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2018-02-13. Förändringar i Bolagsordningen,
bilaga 1. Förändringar i aktieägaravtalet, bilaga 2.
Förvaltningens förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen
avseende styrelsens sammansättning.



Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet
avseende styrelsens sammansättning samt valberedning.



Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för
att anta en ny bolagsordning



Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 201711-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen

Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen
avseende styrelsens sammansättning.



Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet
avseende styrelsens sammansättning samt valberedning.



Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för
att anta en ny bolagsordning



Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 201711-23, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen
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2018-02-13

Kommunfullmäktige

Dnr: KS 2014-769

TJÄNSTESKRIVELSE

Ändrade ägarförhållande Rambo AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i bolagsordningen enligt
bilaga 1 avseende styrelsens sammansättning.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förändringar i aktieägaravtalet
avseende styrelsens sammansättning samt valberedning enligt bilaga 2.
Kommunfullmäktige beslutar att utlysa en extra bolagsstämma i bolaget för att
anta en ny bolagsordning
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-1123, § 99, avseende aktieägaravtalet och bolagsordningen

Sammanfattning
De fyra ägarkommunerna i RAMBO AB har enats om att förändra
ägarförhållandena i bolaget så att de fyra ägarkommunerna efter förändringen
äger lika stor andel av bolaget (antal aktier).
Vid ägarsamrådet 2017-09-15 enades kommunernas representanter om att föra
frågan vidare till kommunfullmäktige för beslut i respektive kommun. En
avsiktsförklaring underteckandes också där viljan att genomföra förändringen
uttrycks tillsammans med ett antal vilkor som man enats om.
Förändringen innnebär att Lysekils kommun frånträder sig 13,2 procent av sina
aktier i bolaget (från 38,2% till 25% ägande). För Munkedals kommun innebär
förvärvet av aktierna en ökad ägarandel till 25% från nuvarande 20.6% till en
kostnad av 4.2 mnkr.
Beslutsgången för genomförande av de överenskomna förändringarna behöver
ske i flera steg. 2017-11-23 §99, beslutade kommunfullmäktige följande
avseende ägarförhållandena:
1. Kommunfullmäktige antar den gemensamt skrivna avsiktsförklaringen
2. Kommunfullmäktige godkänner aktieöverlåtelseavtalet mellan Lysekil,
Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner.
3. Kommunfullmäktige godkänner förändringen i aktieägaravtalet inklusive
föreslagen aktiesplit.
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade förändringar i
bolagsordningen
Föreliggande ärende handlar om beslut om de ändringar i styrdokumenten som
krävs för att kunna genomföra de förändringar som ska ske med styrelsen och
ordförande. Det handlar om ny bolagsordning med avseende på förändring av
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styrelsens sammansättning (bilaga 1) och nytt aktieägaravtal avseende
styrelsens sammansättning samt valberedning (bilaga 2).
De föreslagna förändringarna i styrdokumenten för RAMBO AB innebär att
styrelsen utökas med en nionde ledamot – en ordförande som utses av bolagets
årsstämma efter förslag av en valberedning som ska bestå av ordförandena i
respektive ägarkommuns valberedning. Övriga åtta ledamöter utses av
kommunfullmäktige i ägarkommunerna, två per kommun. Hittills har Lysekils
kommun som största ägare utsett ordförande i styrelsen, medan övriga tre
ägarkommuner utsett vice ordförande enligt en fastställd turordning. Efter
förändringarna kommer även Lysekil att ingå i denna turordning för att utse
vice ordförande.
I ett kommande ärende måste kommunfullmäktige sedan fatta beslut om
styrelsens sammansättning i bolaget för 2018 i enlighet med den nya
bolagsordningen och det nya aktieägaravtalet.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare konsekvenser
Bilaga/bilagor
Bil 1 Rambo AB – nya skrivningar i bolagsordningen
Bil 2 Rambo AB – nya skrivningar i aktieägaravtalet

Håkan Sundberg
Kommunchef

Beslutet expedieras till:
RAMBO AB
Lysekils kommun
Sotenäs kommun
Tanums kommun
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Bilaga 1
RAMBO AB – nya skrivningar i bolagsordningen
§10 Styrelse
Styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.
Åtta (8) av styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Lysekil, Sotenäs, Tanum
och Munkedals kommuner med en fjärdedel vardera av ledamöterna och suppleanterna för tiden från
den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. För samma tidsperiod utser årsstämman
styrelsens ordförande, den nionde ledamoten.
§ 14 Ärenden på årsstämma
Ny punkt mellan punkt 10 och 11
p.10.1
Val av styrelsens ordförande enligt valberedningens förslag.
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Bilaga 2
RAMBO AB – nya skrivningar i aktieägaravtalet
§5

Styrelsen

Styrelsen i Bolaget skall bestå av nio (9) ledamöter med åtta (8) personliga suppleanter.
Åtta (8) av styrelseledamöterna och suppleanterna i Bolaget skall utses med en fjärdedel var av
Ägarkommunerna för den tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val av
kommunfullmäktige.
Styrelsens ordförande, den nionde ledamoten, utses av årsstämman, för samma tidsperiod som ovan i 2
st, efter förslag av bolagets valberedning. Ägarkommunerna äger rätt att utse vice styrelseordförande
varvid de sinsemellan skall äga rätt att för var fjärde mandatperiod utse vice ordförande i ordningen
Sotenäs kommun, Tanums kommun, Munkedals kommun och Lysekils kommun.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år. Extra styrelsemöte skall hållas på begäran av
styrelseordförande eller vice styrelseordförande.

§6

Valberedning (Ny)

Valberedningens uppgift är att till årsstämman ge förslag på val av styrelsens ordförande.
Valberedningen skall bestå av 4 ledamöter bestående av respektive Ägarkommuns ordförande i
kommunens valberedning.

